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 םינושאר םיאיבנ

 םינורחַא םיאיבנ

 טי א יא היא =

 1926 עגַאלפיוא עט1 -
 127 . עסע =
 1928 : עט1 - -
 129 4 עט1 --
 1936 4 עט1 --

 עבַאגסיוא-סקלָאפ ך"נת
 1938 ץרעמ -- עגַאלפיוא עט1
 עט2
 עט3

 עט4

 1928 לירּפַא 4

 1929 רַאונַאי 4
 1939 .טּפעס 4

 2 עג וא יע 2 'ת 0 0 ז+
 ססעצע1986 6

 םסצ

 8 . 131,0036* ם םופ-א

 ייש21526ע7646 7

 ?ס

 זה. 1,00116848משפא םרטספצצזוא

 1ו:8+ 11:008645 :5600264 208
 2060 '"תיםס ל?0111ומ28

 ססעעצז1נ286 7

 סצ

 195. 1,00116 אתממא םדרטסמצמזוא

 10169ת2110021 060091:1206 606189.

.168610664 119848 |1 

 םינושצר םיאיבנ ,שמ'וה
 םיהדה הבצ םיאיבנ ןוא

 רעד ןופ יירעצעז

 *יטעיַאסַאס ןשיעקילבַאּפ שיאושזד;
 שטיוװָארעּפלַא .מ -- רעצעז

 היבנות'כ
 .,!רעד ןופ יירעצעז

 *ינַאּפמַאק גנישילבַאּפ ורביה;
 רעגנוא .י -- רעצעז

 ןהכ דערּפלַא ןופ יירעקורד
 ובענענסיורא

 רעד ןוֿפ
 : טפַאשלצזעג גַאלרַאפ שאוהי

 : טעגת;ג52 טש 0. 8, 4.

 עבַאגסיוא עלעיצעּפס
 םעד רַאפ טקורדעג

 "סטרעוורָאפ,
9 3 1 



 היעשי





 היֹעַׁשי

 קלָאפ ןייז ןּופ טייקידניז יד טגָאלקַאּב איבנ רעד

 רעקלעפ עלַא ןשיװצ טייקיטכערעג ןּוא םולָש

 ףָארטש סטאנ ןּופ גָאט רעד

 םִיַלָשּורי ןּופ רעּבײװ עצלָאטש יד ףיוא ףָארטש יד

 ןֹויִצ גרַאּב ןפיוא טָאג ןּופ טכַארּפ יד

 ןטרָאגנײװ םעד ןּופ דיל סָאד

 טָאג ןּופ ןרָאצ רעד .ןעיירשעגייוו סאיבנ םעד

 חילש ןייז רַאפ טָאג ןּופ טכַאמעג טרעװ איבנ רעד

 זָחֶא ךלמ םּוצ האּובנ יד

 ןֹורמֹוש ןּוא קֶׂשָמַד ןּופ הלפמ יד

 הדּוהי ןּופ ףָארטש יד

 דוד ןּופ זיוה םעד ןּופ רעשרעה רעטכערעג רעד

 טָאג ןּופ ןרָאצ רעד

 רּוׁשַא ןּופ ףָארטש יד

 לארׂשי ןּופ ּביײלּברעּביא רענענּורטנַא רעד

 םִיַלָשּורי ףיוא גוצ-המחלמ סרּושַא

 םולש ןּופ גיניק רעד .זיוה סיִשִי ןּופ גנּוצָארּפש יד

 לארׂשי ןּופ גנּוזיילרעד

 לבָּב ףיוא האּובנ יד

 הדּוהי ןיא הלּפמ סרּוׁשִא

 םיּתשִלּפ יד ּוצ

 בָאֹומ ףיוא האּובנ יד

 קֶׂשָמַד ףיוא האּובנ יד

 רעקלעפ ליפ ןּופ למּוט רעד
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 שּוּכ דנַאל ןּופ םיחּולש יד ןנעװ

 םִיַרצִמ ףיוא האּובנ יד

 םִיַרצִמ ןּוא שּוּכ ןּופ טפַאשנעגנַאפעג יד

 לבָּב ןּופ הלּפמ יד

 הָמּוד ףיוא האּובנ יד

 רֶדֹק ןּופ גנַאגרעטנּוא רעד

 ןםִיַלָשּורינ גנּוהעז ןּופ לָאט םעד ןגעװ האּובנ יד

 ןאָנבָש ףיוא האּובנ יד

 רֹצ ףיוא האּובנ יד

 גָאטּפָארטש רעסיורג רעד

 לארׂשי ןּופ הֵעּושי יד

 ןרעװ ּוצ טזילעגסיוא טָאג ּוצ הלפּת ַא

 חי

 טי
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 טזיילרעד ןּוא ּפָא םיא טיה רע רעּבָא לארׂשי טפָארטש טָאג

 םיא

 םִיַלָשּורי רעּביא דײרּפָארטש .םירפא ןּופ ףוָס רעד
 העּושי סטָאג ןּוא םִיַלָׁשּורי ןּופ גנּורעגַאלַאּב יד

 םִיַרצִמ טַימ דנּוּב םעד ןגעוװ

 קלָאפ ןייז ּוצ דָאנעג סטָאנ

 רּוׁשַא ןגעק ןרָאצ סטָאנ

 םִיַרצִמ טימ דנּוּב םעד ןכַאמ טשינּוצ טעװ טָאג

 טייצ עקידעמּוק יד

 םִיַלָשּורי ןּופ ןעיורפ יד ףיוא ףָארטש יד

 טָאג ןּופ ףליה יד ןּוא םִיַלָשּורי ןּופ טיונ יד

 תומּוא יד ףיוא טָאג ןּופ ןרָאצ רעד

 ןֹויִצ ןייק לארׂשי ןּופ גנורעקקירּוצ יד

 הלפמ סבירַחנַס

 טפַאשקנַארק סּוהְיקזִח

 ןוהיקזיח ייּב לבָּב ןּופ ךלמ םעד ןּופ םיחּולש יד

 קלָאפ ןיימ טסיירט ,טסיירט
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 ןצעג עגיטשינ יד ןגעקא טייקסיורג סטָאג

 ןהוהי דבענ טָאג ןּופ טכענק רעד

 לארׂשי ּוצ טפַאשּביל ןייז ןּוא תורּובג סטָאג

 רעד .טָאג ןּופ דלעה רעטלײװרעדסױא רעד ׁשֵרֹוכ

 טסנידנצעג ןּופ גנַאגרעטנוא

 טָאג זיא ןײלַא הוהי ,לבָּב ןּופ ןצעג יד ןּופ ןלַאפ סָאד

 הלפמ סלבָּב ףיוא גנַאזעג

 טָאג ּוצ ןרעקּוצמּוא ךיז קלָאפ םּוצ ףּור

 טָאג ןּופ טכענק םעד ןּופ גיז רעד

 טָאג ןּופ טכענק םעד ןּופ ןדײל עליטש יד ןּוא תווינע יד

 ןֹויִצ ןּופ גנוטסײרט יד

 קלָאפ ןּופ דניז יד ּפָא טמּוק טָאג ןּופ טכענק רעד

 ןֹויִצ ןּופ גנּוטכירפיוא ןּוא גנּואינַאּב יד

 טייקיטכערעג ןּוא טײקיטכרָאפסטָאנ ּוצ ףּור

 רעטנּוא ןייג עטכערעג יד

 קלָאפ ןּופ יירענידנצעג ןּוא טייקידניז יד

 גנוזיילסױא רעד ןּופ גָאונָא

 העּושי יד טינ טמּוק קלָאפ ןּופ טייקידניז רעד ּבילּוצ

 !ןעמּוקעג זיא ףליה ןייד םורָאװ ,ףיוא טכייל ,ףיוא ייטש

 הלּואנ רעד ןּופ הרּוׂשּב עגידיירפ יד

 ?םודָא ןּופ טמּוק סָאװ רעד זיא רעװ

 טָאג ייּב טעּב ןּוא ,טָאג ןּופ ןדָאנעג יד טלייצרעד איבנ רעד

 ןֹויָצ ןטכירפיוא לָאז רע

 טינ ןּבָאה סָאװ יד ּוצ ןגערפרעד טזָאלעג ךיז ּבָאה ךיא

 טגערפעג

 ןייק גנורעקקירּוצ יד ןּוא תוחָטבַה סטָאנ ןּופ גנוליפרעד יד

 ןֹוִצ
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 היי
 טָאה רע סָאװ ,ןצֹומֶא ןּופ ןּוז םעד ּוהָיעַשי ןּופ גנּואעז ידי ןא

 ,ּוהָיּוע ןּופ געט יד ןיא ,םִיַלָשּורי ןּוא הדּוהי ףיוא ןעזעג
 .הדּוהי ןּופ םיבלמ יד ,ּוהָיקזִחי ,זָחֶָא ,םֶתֹוי

 ,דרע ּוד םענרַאפ ןּוא ,ןעלמיה ריא טרעה*
 :טדערעג טָאה טָאג םורָאװ
 ,טכַארּבעגפיוא ןּוא ןגיוצרעד ךיא ּבָאה רעדניק
 .רימ ןָא ןכָארּבעג ןּבָאה יז ןּוא
 ,סָאּבעלַאּב ןייז סײװ סקָא ןַא;

 ;רַאה ןייז ןּופ עטירָאק יד לזייא ןַא ןּוא
 ,טינ סייו לארׂשי
 .םּוא טינ ךיז טקּוק קלָאפ ןיימ

 ,המּוא עקידניז ,ײװ*
 ,טרעװשַאּב ןכערּברַאפ טימ קלָאפ
 ,רעוטסטכעלש ןּופ ןעמָאז
 !ענעּברָאדרַאפ רעדניק
 ,טָאג יז ןּבָאה טזָאלרַאפ
 ,לארׂשי ןּופ ןקילײה םעד טרעטסעלעג
 .טרעקענּפָא ךיז רעטניהַא
 ,ןרעװ ןגָאלשעג ריא טליװ ךָאנ וי
 ?ּפָא רעמ ךָאנ ךייַא טרעק ריא סָאװ
 ,קנַארק זיא ּפָאק רעצנַאג רעד
 ;קָאטײװ ןיא זיא ץרַאה עצנַאג סָאד ןּוא



 וז-8 א היעשי =

 ּפָאק ןויּב טירטסּופ ןּופ*
 ,ָאטינ דילג ץנַאג ןייק םיא ןיא זיא
 ;דנּוװ קירעטייַא ןַא ןּוא לייּב ַא ןּוא סיר ַא רָאנ
 ,ןרָאװעג יז ןענייז טקירדעגסיוא טינ
 .טכײװרעד לייא טימ טיִנ ןּוא ,ןדנּוּברַאפ טינ ןּוא
 ,שינעטסיװ ַא זיא דנַאל רעיײַאי
 ;טנערּברַאפ רעייפ ןיא ןענייז טעטש ערעײַא
 ,ןגעקטנַא ךייַא יז ןרעצרַאפ עדמערפ--דרע רעייַא
 ,גנוציילפ ַא ןופ רעקרעּביא רעד יװ יז זיא טסיו ןּוא

 ,ןֹויִצ רעטכָאט זיא ןּבילּבעג ןּואי
 ,ןטרָאגנײװ ַא ןיא לדייּב ַא יו
 ,דלעפרעצּולּפ ַא ןיא געלטכַאנ ַא יװ
 .ךַאלטיר ןּופ דּוּבכַאװ ַא יו
 תֹואָבצ ןּופ טָאג טינ ןעווי
 ;טזָאלעג ּביילּברעּביא ןיילק ַא ודנּוא טלָאװ
 ,ןרָאװעג םֹודס יװ רימ ןטלָאװ
 .ןכילגעג ןעװעג רימ ןטלָאװ הָרֹומַע ּוצ

 ,הוהי ןּופ טרָאװ סָאד טרעה*
 ;םֹודס ןּופ רעריפ ריא
 ,טָאג רעזדנּוא ןּופ רעל יד טמענרַאפ
 .הָרֹומַע ןּופ קלָאפ ריא
 ?רעפּפָאטכַאלש ליפ ערעייַא רימ סָאװ ּוצי

 ,טָאג טגָאז
 ,סרעדיװ ןּופ רעפּפָאדנַארּב טימ טַאז ןיּב ךיא
 ;עטּפָאטשעג ןּופ סטעפ טימ ןּוא
 קעּב ןּוא ןסּפעש ןּוא ןסקָא ןּופ טּולּב ןּוא
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 .ןּבָאה טינ ךיא ליו
 ,רימ רַאפ ןזײװ ךיז טמּוק ריא זַא-*

 ?ןטערט ּוצ ןפיוה עניימ ךייַא ןּופ סָאד טעּב רעו
 ,טסיױמּוא תונּברק רעמ טננערּב טיי

 ;רימ סָאד זיא גנופמעד עקידרעװמּוא ןַא
 -גנופורפיונוצ ַא ןפּור ,תּבש ןּוא שדֹוח-שאֹר
 ;ןדיײל טינ ךיא ןעק גנּולמַאוניײַא טימ טכערמּוא
 םיבֹוט-םוִי ערעיײַא ןּוא ןשדֹוחישאֹר ערעיײַא

 ;לעז ןיימ טנייפ טָאה
 ,ןרָאװעג טסַאל ּוצ רימ ןענייז יז
 .ןגָארטרַאפ טינ יז ןעק ךיא
 ,טנעה ערעײַא סיוא טײרּפש ריא זַא ןּוא*

 ;ךייַא ןּופ ןגיוא עניימ ןליוהרַאפ ךיא לעװ
 ,ןָאט הליפּת טינ טלָאז ריא ליפ ןּוא
 ;ּוצ טינ ךיא רעה
 .טּולּב טימ לּופ ןענייז טנעה ערעיײַא
 ;ןיא טקינַיר ,ךייפ טשַאוװ!*

 םיׂשעמ עטכעלש ערעיײַא ּפָא טּוט
 ,ןגיוא עניימ ןגעק ןּופ
 ;ןָאט סטכעלש ףיוא טרעה
 ,ןָאט סטּוג טנרעליי

 ,טייקיטכערעג טכוז
 ,ןטקירדעג םעד טקרַאטש
 ,םותי םעד טכער טּוט
 .הנמלַא רעד רַאפ ןָא ךיז טמענ

 ,ןדערכרוד ךיז רימָאל ןּוא ,רָאנ טמוק**
 | :טָאג טגָאז

 שי
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 ,ןייז ןימרַאק יװ ןלעװ דניז ערעיײַא ּביױא
 ;ןרעװ יינש יװ סײװ ײז ןלעװ
 ,ּברַאפלימרעװ יװ ןייז טיור ןלעװ יז ּביױא
 .ןרעװ לָאװ יװ ײז ןלעװ
 ,ןרעהּוצ טעװ ןּוא ןלעװ טעװ ריא ּביוא'

 ;דנַאל םענּופ סטּיג סָאד ןסע ריא טעװ
 ,ןקינעּפשרעדיװ טעװו ןּוא ,ןלעװ טינ טעװ ריא זַא רעּבָא"

 ;ןרעװ ןסעגעג דרעװש רעד ןּופ ריא טעװ
 .טדערעג טָאה טָאג ןּופ ליומ סָאד םורָאװ

 ןרָאװעג הנֹוז ַא זיא יװיי
 !טָאטש עיירטעג יד
 ,טײקיטכערעג טימ לּופ ןעװעג
 ,ריא ןיא ןעּור טגעלפ טײקיטרַאפטכער
 .סרעדרעמ-ָאטרעדנּוצַא ןּוא
 ,ןרָאװעג תלֹוסּפ זיא רעּבליז ייד

 .טשימעג רעסַאװ טימ זיא קנַארט ןייד
 ,"סרערעקּפָא ןענייז ןרַאה ענייד

 ;םיבנג ןּופ םירבח ןּוא
 ,דחֹׂש ּביל טָאה רעכַאלטיא

 ;טלָאצעג ךָאנ ךיז טגָאי ןּוא
 ,טכער ןייק טינ יז ןעּוט םותי םעד
 .ןָא טינ יז טייג הנמלַא רעד ןּופ טיירטש רעד ןּוא

 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג ,רַאה רעד טגָאז םּורד**
 :לארׂשי ןּופ רעקיטכַאמ רעד
 ,טנייפ עניימ ןָא ןליטש ךיז לעװ ךיא ,ָא
 .םיאנוָש עניימ ןָא ןייז םקֹונ ךיז ןּוא
 םירְרֹוס ךִירש :ליּפשטרָאװ *
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 ,ריד ףיוא טנַאה ןיימ ןרעק לעװ ךיא ןּוא*
 ,תלֹוסּפ ענייד גיול טימ יװ ןרעטייל ןּוא
 .ןעיײלּב ענייד עלַא ןָאטּפָא ןּוא
 ,טשרעוצ יװ רעטכיר ענייד ןרעקמּוא לעװ ךיא ןּוא*

 ;ּבײהנָא ןיא יװ םיצצֹוי ענײד ןּוא
 ןפּור ךיד ןעמ טעװ ךָאנרעד
 ,טייקיטכערעג ןּופ ךַרֹּכ רעד
 .טָאטש עיירטעג יד

 ,ןרעװ טויילרעד טייקיטכערעג ךרּוד טעװ ןֹויצי
 .טײקיטרַאפטכער ךרּוד עטרעקענקירּוצ עריא ןּוא
 ;םעניײא ןיא עקידניז ןּוא רעכערּברַאפ יד ףיוא ךָארּב ַא ןּוא=

 קירוו אי = ל+

 לרַאפ סָאװ יד ןּוא

 וצ טעװ עמ םורָאװײ=
 געמיט יד ןּופ
 יז טעװ ריא ןּוא
 ה ריא סָאװ רענטרעג יד טימ
 טניּבערעט ַא יװ ןייז טעװ ריא םורָאװײ*

 טרעװ טַאלּב ןייז סָאװ

 ןטרָאג ַא יװ ןּוא
 .רעסַאװ ןייק טינ טָאה סָאװ
 ,יורטשסקַאלפ יװ ןרעוו טעװ רעקרַאטש רעד ןּואיי

 קנופ ַא יװ קרעװ ןייז ןּוא
 ,ןענערּב ן לעװ םענייא ןיא עדייּב ןּוא
 יי ז טינ טעװ רעשעל ןייק ןּוא

 .ןרעװ ט דנעלרַאפ ןלע /'װח ,טָאג ןז
 ד
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 ןעזעג טָאה ןצֹומָא ןּופ ןּוז רעד ּוהָיעַשי סָאװ טרָאװ סָאדי ר
 .םִיַלָשּורי ןּוא הדּוהי ףיוא
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 ,געט יד ןּופ ףוָס ןיא ןייז טעװ סע ןּואי
 זיוה סטָאג ןּופ גרַאּב רעד טסעפ ןייטש טעװ
 ,גרעּב יד ןּופ ןָא ןּביױא
 ;ןכיײה יד רעּביא ןּביױהרעד ןּוא
 .ןעמָארטש םיא ּוצ ןלעװ רעקלעפ עלַא ןּוא
 :ןגָאז ןלעװ ןּוא ןייג ןלעװ תומוא ליפ ןּוא*
 ,הוהי ןּופ גרַאּב םּוצ ןײגפױרַא רימָאל ןּוא ,טמּוק
 ;בקעי ןּופ טָאג םעד ןּופ זיוה םּוצ
 ,ןגעוו ענייז ןּופ ןענרעל זדנּוא טעװ רע ןּוא
 ;ןגעטש ענייז ןיא ןייג ןלעװ רימ ןּוא
 ,הרֹוּת ַא ןײנסױרַא טעװ ןֹויִצ ןּופ םורָאװ
 .םִיַלָׁשּורי ןּופ טרָאװ סטָאג ןּוא
 ,רעקלעפ יד ןשיװצ ןטּפשמ טעװ רע ןּואּי

 ;תומּוא ליפ רעּביא ןדײשטנַא ןּוא
 ,סנזײַארעקַא ףיוא ןדרעוװש ערעייז ןדימש ןלעװ יז ןּוא
 ;סרעסעמגייווצ ףיוא ןזיּפש ערעיײז ןּוא
 ,דרעוש ַא ןּבייה טינ טעװ קלָאפ ַא ןגעק קלָאפ ַא
 .המחלמ ןענרעל רעמ טינ טעװ עמ ןּוא

 ןייג רימָאל ןּוא ,טמּוק ,בקעי ןּופ זיוה?
 .טָאג ןּופ טכיל םעד ןיא
 ,בקעי ןּופ זיוה סָאד ,קלָאפ ןייד טוָאלרַאפ טסָאה םורָאװ"
 ,חרומ זןּופ ףושיּכ} טימ לּופ ןענייז יז ליװ
 ,םיּתשִלּפ יד יװ ױזַא רעגָאזרָאװ טימ ןּוא
 .ּפָא ךיז יז ןּבינ ןכַאז ענערָאּבעגדמערפ טימ ןּוא
 ,דלָאג ןּוא רעּבליז טימ דנַאל ןייז זיא ןרָאװעג טליפעגנָא ןּואי

 ;תורצֹוא ענייז ּוצ רועיש ןייק ָאטינ ןּוא
 ,דרעפ טימ דנַאל ןייז זיא ןרָאװעג טליפעגנָא ןּוא
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 .ןגעווטיײר ענייז ּוצ רועיש ןייק ָאטינ ןּוא
 ;רעטענּפָא טימ דנַאל ןייז זיא ןרָאװעג טליפעגנָא ןּואי

 ,ןקּוּב ךיז יז ןעוט טנעה ערעייז ןּופ קרעװ םּוצ
 .טכַאמעג ןּבָאה רענניפ ערעייז סָאװ ּוצ
 ,שטנעמ רעד זיא ןגיוּבעג ןּואי
 ,ןַאמ רעד זיא קירעדינ ןּוא
 .ןּבעגרַאפ טינ יז טסנעק ּוד ןּוא

 ,ולעפ ןיא ןײרַא ייגיי

 ,ּביוטש ןיא ךיז טלַאהַאּב ןּוא
 ,טָאנ ןּופ טייקיטכרָאפ רעד רַאפ
 .טייקסיורג ןייז ןּופ טכַארּפ רעד רַאפ ןּוא
 ,טרעדינרעד ןרעװ ןשטנעמ ןּופ ןגיוא עקידרעּפָאה ידיי

 ,ןרעװ ןגיוּבעג טעװ טייל ןּופ טייקכיוה יד ןּוא
 .גָאט םענעי ןיא ןּביױהרעד ןייז טעװ ןײלַא טָאג ןּוא

 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג ייּב ָאד זיא גָאט ַא םורָאװ
 ,ןכיוה ןּוא ןצלָאטש םעלַא ףיוא
 ,םענעּבױהרעד םעלַא ףיוא ןּוא
 ;ןרעװ טרעדינרעד לָאז סע

 ,ןֹונָבל ןּופ ןרעדעצ עלַא ףיוא ןּוא;*
 ,ענעּבױהרעד ןּוא עכיוה יד
 ;ןָשָּב ןּופ רעמיוּבנכײא עלַא ףיוא ןּוא

 ,גרעּב עכיוה עלַא ףיוא ןּוא;*
 ;ןכײה ענעּבױהרעד עלַא ףיוא ןּוא
 - ,םערּוט ןכיוה רעדעװטעי ףיוא ןּוא*

 ;רעױמ רעטקיטסעפַאּב רעדעװטעי ףיוא ןּוא
 ,שישרַּת ןּופ ןפיש עלַא ףיוא ןּואי*
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 .ןלעמעג עקיטסּולג עלַא ףיוא ןּוא
 ,ןרעװ ןגיוּבעג טעװ ןשטנעמ ןּופ טײקידרעּפָאה יד ןּואיי

 ,ןרעװ טרעדינרעד טעװ טייל ןּופ טייקכיוה יד ןּוא
 .גָאט םענעי ןיא ןּביױהרעד ןייז טעװ ןײלַא טָאג ןּוא
 .ןייגרַאפ ןצנַאג ןיא ןלעװ רעטענּפָא יד ןּואיי
 ,ןולעפ ןּופ ןלייה ןיא ןײגנײרַא טעװ עמ ןּוא;*

 ,דרע רעד ןּופ רעכעל ןיא ןּוא
 ,טָאג ןּופ טייקיטכרָאפ רעד רַאפ
 ,טיקסיורג ןייז ןּופ טכַארּפ רעד רַאפ ןּוא
 .ןעלסיירטּוצפיוא דרע יד ףיוא טייטש רע ןעוו

 שטנעמ רעד ןפרַאװקעװַא טעװ גָאט םענעי ןיא*"
 ,דלָאג ןּופ רעטענּפָא ענייז ןּוא ,רעּבליז ןּופ רעטענּפָא ענייז
 ,ןקוּב ּוצ ךיז ,טכַאמעג ךיז ןּבָאה יז סָאװ
 ;ויימרעדעלפ יד רַאפ ןּוא ןטָארק יד רַאפ
 ,ןולעפ ןּופ רעכעל ןיא ןײנוצנײרַא ידּכ'י

 ,רענייטש ןּופ ןטלַאּפש ןיא ןּוא
 .,טָאג ןּופ טייקיטכרָאפ רעד רַאפ
 ,טייקסיורג ןייז ןּופ טכַארּפ רעד רַאפ ןּוא
 .ןעלסיירטּוצפיוא דרע יד ףיוא טייטש רע ןעוו

 ,זָאנ ןייז ןיא זיא ךיוה ַא סָאװ ןשטנעמ םענופ ךייַא טדײמרַאפיי
 ?טנכערעג רע זיא סָאװ םורָאװ

 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג ,רַאה רעד ,עז םורָאװי
 הדּוהי ןּופ ןּוא םִיַלָׁשּורי ןּופ ּפָא טּוט

 ;ןעלנָא ןַא ןּוא ןעלרעטנוא ןַא
 ,טיורּב ןּופ ןעלרעטנּוא רעדעװטעי

 2 תל 2 טעטיקייט טי עט ראוטער = ירא א 2 א גיטאר א אי אהא יי א אי יה ר וי א יט אטא טייל
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 .רעסַאװ ןּופ ןעלרעטנוא רעדעװטעי ןּוא
 ,המחלמ ןּופ ןַאמ םעד ןּוא רוּביג םעדי
 ,איבנ םעד ןּוא רעטכיר םעד
 ;ןטסטלע םעד ןּוא רעגָאזרָאװ םעד ןּוא
 ,םענעעזעגנָא םעד ןּוא ,קיצפופ ןּופ ןַאמטּפױה םעדי

 ,רערעּבױצ ןגולק םעד ןּוא ,ץצֹוי-לעּב םעד ןּוא
 .רענעקכּורּפש םעד ןּוא
 ,ןרַאה ערעייז רַאפ ךַאלגניא ןכַאמ לעװ ךיא ןּואי

 .ייז רעּביא ןקיטלעװעג ןלעװ רעדניק ןּוא
 ,ןרעדנַא םעד רענייא ,ןקירד ךיז טעװ קלָאפ סָאד ןּואי

 ;רבח ןייז רעכַאלטיא ןּוא
 ,ןקז ןגעק ןסיירג ךיז טעװ לנניא ַא
 .דּבכִנ ןגעק הזבִנ רעד ןּוא
 ןּפַאכנָא טעװ רעצימע זַא"
 :זיוה סרעטָאפ ןייז ןּופ רעדּורּב ןייז
 ,ןייז זדנּוא ּוטסלָאז רעריפ ַא ,ּוטסָאה דנּב ַא
 ,טנַאה ןייד רעטנּוא ןייז לָאז שינעלכיורטש עקיזָאדיד ןּוא
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,גָאט םענעי ןיא ןרעװש רע טעווי
 ,רעלייה ןייק ןייז טינ לעװ ךיא
 ;דֹנּב ןייק ןּוא טיורּב ןייק ָאטינ זיא זיוה ןיימ ןיא זַא
 .קלָאפ ןּופ רעריפ ןרַאפ ןכַאמ טינ ךימ טעװ ריא
 ,םִיַלָשּורי זיא טלכיורטשעג םורָאװ'

 ;ןלַאפעג זיא הדּוהי ןּוא
 ,טָאג ןגעק ןענייז םיׂשעמ ערעייז ןּוא גנוצ רעייז לײװ
 .דובּכ ןייז ןּופ ןגױא יד ןקינעּפשרעדיװ ּוצ

 ;יז ףיוא תודע טגָאז םינּפ.רעייז ןּופ קילּבנָא רעד"
 .טינ ןענעקײלרַאפ יז ,םֹודס יװ סיוא יז ןגָאז דניז רעייז ןּוא
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 ,לעז רעייז ּוצ ײװ
 .ןָאטעג וייּב ןײלַא ךיז ןּבָאה יז סָאװ
 ;טּוג ןייז טעװ זםיאו זַא ןטכערעג םעד טנָאז"

 .ןסע יז ןלעװ םיׂשעמ ערעייז ןּופ טכּורפ יד לײװ
 ,טכעלש ןייז טעװ זםיאנ ,עשר םעד ּוצ ייווי*

 .ןעשעג םיא טעװ טנעה ענייז ןּופ גנּואּוט יד םורָאװ
 ,רעדניק ןענייז רעגניװצַאּב ענייז--קלָאפ ןיימי*

 .םיא רעּביא ןקיטלעװעג רעּבײװ ןּוא
 ,רעריפרַאפ ןענייז רעריפ ענייד !קלָאפ ןיימ
 .טשימעצ יז ןּבָאה ןגעטש ענייד ןּופ געוו םעד ןּוא
 ,ןגירק ּוצ ךיז ףיוא טייטש טָאג

 .רעקלעפ יד ןטּפשמ ּוצ ךיז טלעטש רע ןּוא
 טּפשמ ַא ןיא ןייג טעװ טָאג

 :ןרַאה ענייז ןּוא קלָאפ ןייז ןּופ עטסטלע יד טימ
 ,ןטרָאגנײװ םעד ןסעגעגּפָא ריא טָאה סָאד
 .רעוייה ערעיײַא ןיא זיא ןַאמערָא ןּופ הלוג יד
 ,קלָאפ ןיימ טקירדעצ ריא סָאװ ,ריא טניימ סָאװ'*

 ?ריא טלָאמעצ עמערָא יד ןּופ םינּפ םעד ןּוא
 .תֹואָבצ ןּופ טָאג ,רַאה רעד טנָאז

 :טנָאזעג טָאה טָאג ןּואי*
 ,קידרעּפָאה ןענייז ןֹויִצ ןּופ רעטכעט יד לײװ
 ,זדלַאה םעד ןסיררַאפ ןעייג ןּוא
 ;ןגיוא יד טימ קידנעקניװ ןּוא
 ,ייז ןעייג קידנּבעװש ןעייג
 ;ײז ןעגנילק ןעננירסּופ ערעייז טימ ןּוא
 ןכַאמ קיצערק טָאג טעװ םּורדִיי
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 ,ןֹויִצ ןּופ רעטכעט יד ןּופ ּפָאק םעד
 .ןקעלּפטנַא דנַאש רעייז טעװ טָאג ןּוא

 -סּופ יד ןּופ טייקנייש יד ןָאטּפָא טָאג טעװ גָאט םענעי ןיא:*
 יד* ;ךַאלהנבל יד ןּוא ,רעדנעּבנרעטש יד ןּוא ,ןעגניר
 ידי :סרעיילש יד ןּוא ,רעדנעּבמערָא יד ןּוא ,ךַאלרעּבמָאּב
 יד ןּוא ,ןעלטרַאנ יד ןּוא ,ךַאלטיײקטירט יד ןּוא ,רעכיטּפָאק
 ;ןעגנירזָאנ יד ןּוא ,ךַאלרענניפ יד*י ;תועימק יד ןּוא ,ךַאלּביײל
 יד ןּוא ,ןקעדרעּביא יד ןּוא ,ןעלטנַאמ יד ןּוא ,רעכיטרַאפ ידיי
 ןּוא ,ןּביױה יד ןּוא ,רעכיט ענענײל יד ןּוא ,ןלּוט ידי ;ןעלטייּב
 .רעכיטקעד יד

 ,ןייז טעװ סע ןּוא=
 ,טייקטליופעצ ןייז טעװ םימׂשּב טָאטשנָא
 ,קירטש ַא ,לטרַאג ַא טָאטטנָא ןּוא
 ,ךילּפ ַא ,ןויורק טָאטשנָא ןּוא
 ;טרונקַאז ַא ,ךּוטטסּורּב ַא טָאטשנָא ןּוא
 .טייקנייש טָאטשנָא דנַארּב ַא

 ,ןלַאפ דרעװש ןכרוד ןלעװ רענעמ עניידי
 .המחלמ ןיא םירֹוּביג ענייד ןּוא
 ,ןרעיױט עריא ןלעװ ןרעיורט ןּוא ןגָאלק ןּואי

 ,ןרעװ יז טעװ טקידיײלעגסױא ןּוא
 .ןציז יז טעװ דרע רעד ףיוא

 ,גָאט םענעי ןיא ןַאמ ןייא ןטלַאהנָא ןלעװ רעּביײװ ןּביז ןּוא' יד
 :ןגָאז ּוצ ױזַא

 ,ןסע רימ ןלעװ טיורּב רעזדנּוא
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 ,ןָאטנָא רימ ןלעװ דיילק רעודנּוא ןּוא
 ;זדנּוא ףיוא ןרעוו ןפּורעג לָאז ןעמָאנ ןייד רָאנ
 .דנַאש רעזדנּוא ּפָא ּוט

 טָאג ןּופ גנּוצָארּפש יד טעװ גָאט םענעי ןיאי
 - ,דובַּכ ַא רַאפ ןּוא טייקנייש ַא רַאפ ןייז
 ,גנּוריצ ַא רַאפ ןּוא ץלָאטש ַא רַאפ דנַאל ןּופ טכּורפ יד ןּוא
 .לארׂשי ןּופ ענענורטנַא יד רַאפ
 ,ןייז טעװ סע ןּואי
 ,ןֹויִצ ןיא ןּבילּבעג זיא סָאװ רעד
 ,םִיַלָשּורי ןיא טלעטשענּפָא ךיז טאה סָאװ רעד ןּוא
 --םיא ּוצ ןרעוו טגָאזעג "רעקילייה,טעװ
 ;םִיַלָשּורי ןיא ןּבעל םּוצ ןּבירשרַאפ זיא סָאװ רעכַאלטיא
 ,ןֹויִצ ןּופ רעטכעט יד ןּופ טיוק םעד ןשַאװעגּפָא טָאה טָאג ןעווי
 ,טימ ריא ןּופ ּפָא רע טקנעווש םִיַלָׁשּורי ןּופ טּולּב סָאד ןּוא
 ,טייקיטכערעג ןּופ טניוװ ַא טימ
 .גנוגיליטרַאפ ןּופ טניוו ַא טימ ןּוא
 ,ןֹויִצ גרַאּב ןּופ ץַאלּפ ןצנַאנ ןפיוא ןפַאשַאּב טעװ טָאג ןּוא
 ,רעטרעלמַאז עריא ףיוא ןּוא
 ,גָאט ייּב ךיור ןּוא ןקלָאװ ַא
 ; טכַאנ ייּב רעייפמַאלפ ןּופ ןייֵש ַא ןּוא
 .הּפּוח ַא ןייז טעװ טײקיטכַארּפ רעד לַא רעּביא ,םוראוו
 ןייז טעװ קעדרעּביא ןַא ןּוא*
 ,גָאט ייּב ץיה ןּופ ןטָאש ַא רַאפ
 שינעגרָאּברַאפ ַא רַאפ ןּוא גנּוצישַאּב ַא רַאפ ןּוא
 .ןגער ןּופ ןּוא סּוג ןּופ

 ,טניירפ ןּביל ןיימ ןּופ ןעגניז ךימָאלי ןד
 .ןטרָאגנײװ ןייז ףיוא ןטּבילַאּב ןיימ ןּופ גנַאזעג סָאד
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 ,טַאהעג טניירפ רעּביל ןיימ טָאה ןטרָאגנײװ ַא
 .ןטעפ ַא לגרעּב ַא ףיוא
 ,טנייטשעגסיוא םיא ןּוא ןּבָארגעצ םיא טָאה רע ןּוא*
 ,קָאטשנײװ ןרעייט טימ טצנַאלּפַאּב םיא ןּוא
 ,םיא ןיא םערווט ַא טיוּבעגסױא ןּוא
 ;ןירעד טקַאהעגסױא רעטלעק ַא ךיוא ןּוא
 ,ןעגנערּב ןּביױרטנײװ לָאז רע טפָאהעג טָאה רע ןּוא
 .טכַארּבעג ןּביױרטדליװ טָאה רע ןּוא

 ,םִיַלָשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב ריא ,דנּוצַא ןּוא*
 ,הדּוהי ןּופ רענעמ ןּוא
 ,ךייַא טעּב ךיא ,טּפשמ
 .ןטרָאגנײװ ןיימ ןשיװצ ןּוא רימ ןשיװצ
 ,ןטרָאגנײװ ןיימ רַאפ ןָאט ּוצ ןעװעג זיא ךָאנ סָאװ*
 ?ןָאטעג טינ םיא ןיא ּבָאה ךיא סָאװ
 ,ןעגנערּב ןּביױרטנײװ לָאז רע טּפָאהעג ּבָאה ךיא זַא ,סָאװרַאפ
 ?טכַארּבעג ןּביױרטדליװ רע טָאה
 ,ןסיװ ןזָאל ךייַא ךימָאל ,דנּוצַא ןּוא
 ;ןטרָאגנײװ ןיימ ּוצ ןָאט לעװ ךיא סָאװ
 ,םַאצ ןייז ןָאטּפָא
 ;ןרעװ ןסעגעגּפָא לָאז רע ןּוא
 ,טיױלּפ ןייז ןכערּבעצ
 .ןרעװ ןטערטעצ לָאז רע ןּוא
 ;שינעטסיװ ַא ןכַאמ םיא לעװ ךיא ןּואי
 ,ןרעװ רע טעװ ןּבָארגעגמּורַא טינ ןּוא ןטינשַאּב טינ
 ,סקעוועגדליוו ןּוא רענרעד טימ ןסקַאװרַאפ טעװ רע ןּוא
 ,ןלעפַאּב ךיא לעװ סנקלָאװ יד ךיוא ןּוא
 .ןגער ןייק םיא ףיוא ןענעגער ּוצ טינ



 13-7 ה 'היעשי 14

 ,תֹואָבצ צ ןופ טָאג ןּופ ןטרָאגנײװ רעד םורָאװי
 ;לארׂשי ןּופ זיוה סָאד זיא
 ,הדּוהי ןּופ רענעמ יד ןּוא
 ;ןנּוצנַאלפ עטלטרעצעג ןייז
 ,טַײקיטכערעג ףיוא טפָאהעג טָאה רע ןּוא
 ,טייקיטכעלש זיא סע טשרע
 ,יײרעוטטכער ףיוא
 .ײלרעמָאי ַא זיא סע טשרע

 ,זיוה ַא ּוצ זיוה ַא ןקּור סָאװ יד ,ײװ*
 ,דלעפ ַא ּוצ דלעפ ַא ןענענעג
 | ,טרָא ןייק רעמ ָאטינ זיּב
 !דנַאל ןיא ןציז טּביײלּב ןײלַא ריא ןּוא
 :תֹואָבצ ןּופ טָאג ןטגָאו ןרעיוא עניימ ןיאי
 ,ןרעװ טסיװ ּוצ טינ ןלעװ רעזייה ליפ ּביױא
 !רעניֹוװַאּב ַא ןָא ,ענייש ןּוא עסיורג
 ,תַּב ןייא ןעננערּב ןלעװ ןטרָאגנײװ רעקַא ןעצ םורָאװ"

 .הָפיֵא ןַא ןעגנערּב טעװ ןעמָאז רֶמֹוח ַא ןּוא

 ,ירפ רעד ןיא ךיז ןרעדעפ סָאװ יד ,ייוויי
 ,ןגָאױצכָאנ קנורט םעד
 ,טכַאנ ייּב ךיז ןקיטעּפש סָאװ יד
 !ןָא יז טדניצ ןייוו רעד זיּב
 ,טיילפ ןּוא קיוּפ טימ ,רַאטינ ןּוא ףרַאה טימ ןּוא*

 ;טײצלָאמ רעייז זיא ,ןייװ טימ ןּוא
 ,ןָא טינ יז ןקּוק טָאג ןּופ קרעוו סָאד ןּוא
 ..שינ יז ןעעז טנעה עניז ןּופ גנואוט יד ןּוא
 ,קלָאפ ןיימ תולג ןיא טייג םּורדי*

 .הֹקָעְצ הֵנִהו הקדצל חֶּפְׁשִמ הֵּנְהְו טָּפְׁשִמְל :ליּפשטרָאװ א
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 ;טײקידנַאטשרַאפ טינ ןּופ
 ,טיילרעגנּוה ןרעװ םידּבכִנ ענייז ןּוא
 .טנקירטרַאפ טשרָאד ןּופ ןֹומה ןייז ןּוא
 ,דנולש ריא טיירּבעגסױא דרערעטנּוא יד טָאה םּורדי

 ;סָאמ ַא ןָא ליומ ריא טרַאּפשעגפיוא ןּוא
 למּוט ריא ןּוא ,טכַארּפ "ריא טעװ ןרעדינ ןּוא
 .ריא ןיא רעקיטסול ַא ּוװ ןּוא ,שיורעג ריא ןּוא
 - ,שטנעמ רעד טרעוו ןגיוּבעג ןּוא*

 ,ןַאמ רעד טרעוו טרעדינרעד ןּוא
 :ןרעװ טרעדינרעד ןלעװ עכיוה יד ןּופ ןגיוא יד ןּוא
 טכייהרעד טרעוו תֹואָבצ ןופ הוהי ןואי'

 ,טייקיטכערעג ךרוד
 טקילײהעג טרעוו רעקיליײה רעד טָאג ןּוא
 .טײקיטרַאפטכער ךרּוד

 ,ץַאלּפרעטיפ רעייז ףיוא יװ ןרעטיפ ךיז ןלעװ ףָאש יד ןּואיי
 .ןרעצרַאפ רערעדנַאװ ןלעװ עטעפ יד ןּופ תוברּוח יד ןּוא

 ,טייקיטשינ ןּופ ןרּונש טימ ךערּברַאפ םעד ןּפעלש סָאװ יד ,יײװ'י
 !דניז יד קירטשגגָאװ ַא טימ יו ןּוא
 ,קרעוו ןייז רעכיג סָאװ ןלײַא רע לָאז :ןגָאז סָאװ יד

 ;ןעז ןלָאז רימ ידּכ
 ןקילײה םעד ןּופ טָארַאּב רעד ןעמוק ןּוא ןענענעג לָאז ןּוא

 ,לארׂשי ןּופ
 .ןרעװ רָאװעג רימָאל ןּוא
 ,טּוג טכעלש ףיוא ןגָאז סָאװ יד ,יײװ"

 ;טכעלש טּוג ףיוא ןּוא
 ,טייקיטביל רַאפ שינרעטצניפ ןכַאמ סָאװ
 ;שינרעטצניפ רַאפ טייקיטכיל ןּוא
 סמִיַלָׁשּורי א
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 ,סיז רַאפ רעטיּב ןכַאמ סָאװ
 - . !רעטיּב רַאפ סיז ןּוא
 ,ןגיוא ערעייז ןיא םימכח ןענייז סָאװ יד ,יײװ*

 !טכיזעגנָא רעייז ןיא קידנַאטשרַאפ ןּוא
 ,ןײװ ןעקנירט ףיוא םירֹוּביג יד ,ײװ

 ;קנּורט םעד ןשימ ףיוא טייל עשידלעה ןּוא
 ,דחֹוש םּוא ןקידלּוש םעד טכערעג ןכַאמ סָאװ*

 !קעװַא םיא ןּופ יז ןעמענ ןטכערעג ןּופ טכער סָאד ןּוא

 ,יורטש טרעצרַאפ רעייפ ןּופ גנּוצ יד יו ױזַא ,םּורד*
 ,םַאלפ ַא ןיא טכירקעצ יײרּפש ןּוא
 ,ןרעװ גנוליופעצ ַא יװ לצרָאװ רעייז טעװ יװַא
 ;ןייגפיוא ּביוטש יװ טעװ גנּואילּב רעייז ןּוא
 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג ןּופ הרֹוּת יד טכַארַאפ ןּבָאה יז לײװ
 .לארׂשי ןּופ ןקילײה םעד ןּופ טרָאװ סָאד טרעטסעלעג ןּוא

 ,קלָאפ ןייז ףיוא טָאג ןּופ ןרָאצ רעד טמירגעג טָאה םורדי
 ,םיא ףיוא טנַאה ןייז טקערטשענסיוא טָאה רע ןּוא
 ,ןגָאלשעג םיא טָאה ןּוא
 ;טרעטיצעג ןּבָאה גרעּב יד זַא
 ןרָאװעג ןענייז רעּבײל עטיוט ערעייז ןּוא
 .ןסַאג יד ןּופ טימ רעד ןיא טסימ יו

 .סעּכ ןייז ןעגנַאגעגּפָא טינ זיא םעד םעלַא ייּב
 .טקערטשעגסיוא ךָאנ זיא טנַאה ןייז ןּוא

 ,טײװ רעד ןּופ רעקלעפ יד ּוצ ןָאפ ַא ןּבייהפיוא טעװ רע ןּוא**
 ,דרע קע ןּופ םיא ּוצ ןרעצומש טעװ ןּוא
 ;ןעמּוק רע טעװ קנילפ קילײַא ,עז ןּוא
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 ,םיא ײּב רעלכיורטש ןייק ןּוא רעדימ ןייק ָאטינַז
 ,טינ טפָאלש ןּוא טינ טרעמּולש רע
 ,ןדנעל ענייז ןּופ לטרַאג רעד זיא ןדנוּבענּפָא טינ ןּוא
 .ךיש ענייז ןּופ לדנעּב ַא ןסירעצ טינ ןּוא
 ,טפרַאשעג ןענייז ןלייפ ענייז סָאװ*

 ;טנַאּפשעג סנניוּב ענייז עלַא ןּוא
 ,טנכערעג לזיק יװ ןענייז דרעפ ענייז ןּופ ןעיולק יד
 .טניװמערּוטש רעד יװ רעדער ענייז ןּוא
 ,עטנּבײל יד יװ רע טָאה לירּב ַא*

 ,ןּבײלגנּוי יװ טלירּב רע ןּוא
 ,ּביור טּפַאכ ןּוא ,טמּורּב ןּוא
 .ןייז ליצמ לָאז רעװ ָאטינ ןּוא ,קעװַא טגָארט ןּוא
 ,גָאט םענעי ןיא םיא ףיוא ןעמּורּב טעװ רע ןּוא*

 ;םי ןּופ גנּומּורּב יד יװ יױזַא
 ,דרע רעד ּוצ ןָאט קּוק ַא טעװ עמ ןּוא
 ,שינרעטצניפ עגנע ןַא טשרע
 .ןעלמיה עריא ןיא רעטצניפ זיא טכיל סָאד ןּוא

 ּבָאה ,ןּברָאטשעג זיא ּוהָיַּוע ךלמ רעד סָאװ רָאי םעד ןיאי |
 ,ןָארט םענעּבױהרעד ןּוא ןכיוה ַא ףיוא ןציז טָאג ןעזעג ךיא

 ןענייז םיפָרׂשִי .לכיֵה םעד טליפעגנָא ןּבָאה ןגערּב ענייז ןּוא
 ןעלגילפ סקעז ּוצ ,ןעלגילפ סקעז ּוצ ;םיא רעּביא ןענַאטשעג
 ןייז טקעדרַאפ רע טָאה ײװצ טימ :טַאהעג רעכַאלטיא טָאה
 יװצ טימ ןּוא ,סיפ ענייז טקעדרַאפ רע טָאה יװצ טימ ןּוא ,םינּפ
 ,ןרעדנַא םּוצ ןפּורעג טָאה רענייא ןּוא* .ןגיולפעג רע זיא
 :טגָאזעג טָאה ןּוא

 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג זיא קילײה ,קילײה ,קילײה
 .טכַארּפ ןייז טימ לּופ ויא דרע עצנַאג יד
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 טלסיירטעג ךיז ןּבָאה ןלעוש יד ןּופ ךַאלדיטשיּב יד ןּואי
 טימ א לּופ זיא זיוה סָאד ןּוא ,רעפור יד ןּופ לוק םעד ןּופ
 - - :טגָאזעג ךיא ּבָאה" .ךיור

 + ;ןטינשרַאפ ןיּב ךיא םורָאװ ,רימ ײװ
 ,ךיא ןיּב ןּפיל עניירמּוא טימ שטנעמ ַא לײװ
 ;ךיא ץיו ןּפיל עניירמּוא טימ קלָאפ ַא ןשיוװצ ןּוא
 תֹואָבצ ןּופ טָאג גיניק םעד םורָאװ
 .ןגיוא עניימ ןעזעג ןּבָאה

 ןייז ןיא ןּוא ,םיּפְרֹׂש יד ןּופ רענייא רימ ּוצ ןגיולפעגוצ זיא*
 ַא טימ טָאה רע סָאװ ,ןייטש רעטנערּבעגנָא ןַא ןעוװעג זיא טנַאה
 טרירעגּוצ םיא טָאה רע ןּואי ;חּבומ ןופ ןעמונעג גנַאװצרעיײפ
 | :טנָאזעג טָאה ןּוא ,ליומ ןיימ ּוצ

 .ןפיל ענייד ףיוא טרירעגנָא טָאה עקיזָאדסָאד ,עז
 ,ךערּברַאפ ןייד ךיז טעװ ןָאטּפָא
 .ןרעװ ןּבעגרַאפ טעװ דניז ןייד ןּוא
 :טגָאז רע יװ טָאג ןּופ לוק םעד טרעהעג ּבָאה ךיא ןּוא

 -  ,ןקיש ךיא לָאו ןעמעוו
 ?ןייג זדנּוא לָאז רעוװ ןּוא

 :טנָאזעג רע טָאהי .ךימ קיש ;ךיא ןיּב ָאד :טנָאזעג ךיא ּבָאה
 :קלָאֿפ ןקיזָאדמעד ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא יינ

 ,ןייטשרַאפ טינ רעּבָא ,ןרעה ריא טלָאז ןרעה
 .ןקרעמ טינ רעּבָא ,ןעז ריא טלָאז ןעז ןּוא
 ,קלָאֿפ ןקיזָאדמעד ןופ ץרַאה סָאד טעפ ךַאמי

 ,רעווש ךַאמ ןרעיוא ענייז ןּוא
 ,ּפעלקרַאפ ןגיוא ענייז ןּוא
 ,ןגיוא ענייז טימ ןעז רע טעװ רעמָאט
 ,ןרעה ןרעיוא ענייז טימ ןּוא
 ,ןייטשרַאפ טעװ ץרַאה ןייז ןּוא
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 .ןרעװ טלייהעג ןּוא ,ןרעקמּוא ךיז טעװ רע ןּוא
 :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ?טָאג ,ןענַאװ זיּב :טנָאזעג ךיא ּבָאהיי

 ,רעניֹוװַאּב ַא ןָא טסיוו ןייז ןלעװ טעטש זַא זיּב
 : ,ןשטנעמ ַא ןָא רעזייה ןּוא
 :שינעטסיװ ַא ןיא ןרעװ טסיװרַאפ טעװ דרע יד ןּוא
 ,ןשטנעמ יד ןרעטייוװרעד טעװ טָאג ןּוא

 .דנַאל ןיא סיורג ןייז טעװ טײקנזָאלרַאפ יד ןּוא
 ,ןענירד קלחיטנעצ ַא ךָאנ טּבײלּב ןּוא

 ;ןרעװ טמַארעגסױא רעדיװ סע טעװ
 ,םיוּבנכיײא ןַא יו ןּוא טניּבערעט ַא יװ
 ;ןלַאפעצ רעטעלּב ןעוו טּביילּב םַאטש רעייז רָאנ סָאװ
 .םאטש ריא ןייז טעװ ןעמָאז רעקילײה רעד

 םֶתֹוי ןּופ ןּוו םעד זָחֶא ןּופ געט יד ןיא ןעװעג זיא סע ןּואי ן
 רעד ןיצר זיא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ,ןּוהָיווע ןּופ ןּוז םעד
 ןופ ךלמ רעד ,ןּוהָילַמר ןּופ ןּוז רעד חַקִּפ ןּוא ,םָרַא ןּופ ךלמ
 ,ריא ףיוא המחלמ ןיא ,םִיַלָשּורי ףיוא ןעננַאנענפױרַא ,לארׂשי
 טנָאזעגנָא יא סע ןוא* .ןעמּוקייּב טנעקעג טינ יז ןּבָאה יז רעּבָא
 ןיא טרעגַאל םֶרַא :ןעגָאז ּוצ יֹוזַא ,דוד ןּופ זיוה ןיא ןרָאװעג
 ןייז ןופ ץרַאה סָאד ןּוא ץרַאה ןייז ןּוא .םירפא טימ םענייא
 יד ךיז ןעלסיירט סע יװ יױװַא ,טלסיײרטעג ךיז טָאה קלָאפ
 .טניוו ןרַאפ דלַאװ ןּופ רעמיוּב

 ןגעקטנַא סױרַא טשרָאקַא יינ :ןּוהָיעַשי ּוצ טגָאזעג טָאג טָאהי
 םעד ןּופ ןּבָארג גערּב םייּב ,"בּוׁשי-רָאש ןּוז ןייד ןּוא ּוד ,ןוָחָא
 טסלָאז ןּוא* ,דלעפרעשעוו ןּופ געוו םעד ףיוא ,ךייט ןטשרעּביױא
 :םיא ּוצ ןגָאז

 ,קיאּור ןּוא טצעזעג יז
 ,ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז

 .2ו ,י עז .ןרעקקירּוצ ךיז טעװ ּבײלּברעּביא ןַא א
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 ,ןרעװ ףַאלש טינ לָאז ץרַאה ןייד ןּוא
 ;רעצלעהרעייפ ןקע עקידרעכייר ײװצ עקיזָאדיד רַאפ
 ,םֶרֵא ןּוא ןיצר ןּופ ןרָאצמירג םעד רעּביא
 .ןּוהָילַמר ןּופ ןּוז םעד ןּוא
 ,זייּב ריד ףיוא ןטָארַאּב טָאה םָרַא לוי
 :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןּוהָילַמר ןּופ ןּוז רעד ןּוא םירפא
 ,ןקערשניײַא יז ןּוא הדּוהי ףיוא ןײנפױרַא רימָאל"
 ,ודנּוא רַאפ ןכערּבנייַא יז רימָאל ןּוא
 ריא ןיא ךלמ ַא רַאפ ןכַאמ רימָאל ןּוא
 -ןלַאבט ןּופ ןּוז םעד
 :טגָאזעג ױזַא רַאה רעד טָאג טָאהי
 .ןעשעג טינ טעװ ןּוא ,ןײטשַאּב טינ טעװ סע
 ,קָׂשָמַד זיא םֶרַא ןּופ ּפָאק רעד םורָאװ
 ;ןיצר זיא קֶׂשֶמַד ןּופ ּפָאק רעד ןּוא
 רָאי קיצכעז ןּוא ףניפ ךָאנ ןיא ןּוא
 .קלָאפ סיוא רַאפ ןרעו ןכָארּבעצ םירפא טעװ
 ,ןֹורמֹוׁש זיא םירפא ןּופ ּפָאק רעד ןּואי

 .ןּוהָילַמר ןּופ ןּוז רעד זיא ןֹורמֹוש ןּופ ּפָאק רעד ןּוא
 .יןּבײלּב טינ רעכיז ריא טעװ ,ןּבױלג טינ טעװ ריא זַא

 :ןגָאז ּוצ יױװַא ,ןוָחָא ּוצ טדערעג רעדיװ טָאה טָאג ןּואי"
 ,שינעפיט רעד ןּופ טעּב ;טָאג ןייד הוהי ןּופ ןכייצ ַא ריד טעביי
 לעװ ךיא :טגָאזעג זָחֶא טָאהי* .ךייה רעד ןיא ןּביױא ןּופ רעדָא
 טרעה :טגָאזעג רע טָאה* .הוהי ןוװרּפ טינ ןּוא ,ןטעּב טינ
 ןכַאמ ּוצ דימ קיצניװ ךייַא זיא :דוד ןּופ זיוה ריא ,טשרָאקַא
 טעװ םּורד:* ?ןכַאמ דימ טָאג ןיימ ךיוא טליװ ריא זַא ,ןשטנעמ
 יױרפ עגנוי יד טרעװ טָא :ןכיײצ ַא ןּבעג ךייַא ןײלַא הוהי
 ןעמָאנ ןייז ןפּור טעװ ןּוא ,ןּוז ַא טרעּבעג יז ןּוא ,קידענָארט
 ןסיוו טעװ רע ןעוו ,ןסע רע טעװ קינָאה ןּוא טנַאמש .:לֵאטֶמִע

 .זדנוא טימ טאג : .נֵמֲאֵת אל יִּכ ּוניִמֲאַת אֹל םִא :ליּפשטרָאװ *
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 ךָאנ ,ָאיי*--.סטּוג ןּביײלקּוצסױא ןּוא ,סטכעלש ןּבָאה ּוצ טנייפ
 ןּוא ,סטכעלש ןּבָאה ּוצ טנייפ ןסיװ טעװ לנניא רעד רעדייא
 ּוד סָאװ דרע יד ןרעװ ןוָאלרַאפ טעװ ,סטּוג ןּבײלקּוצסױא
 ןעגנערּב טעװ טָאניי-.םיכלמ ײװצ עריא רַאפ ךיז טסקערש
 ,זיוה סרעטָאפ ןייד ףיוא ןּוא ,קלָאפ ןייד ףיוא ןּוא ,ריד ףיוא
 ךיז טָאה םירפא סָאװ גָאט םעד ןּופ ןעוועג טינ ןענייז סָאװ געט
 .רּוׁשַא ןּופ ךלמ םעד--הדּוהי ןּופ טרעקעגּפָא

 ,גָאט םענעי ןיא ןייז טעװ סע ןוא
 גילפ רעד ּוצ ןָאט רעצּומש ַא טָאג טעװ
 ,םִיַרצִמ ןּופ ןכייט קע ןיא סָאװ
 .רּוׁשַא דנַאל ןיא סָאװ ןיּב רעד ּוצ ןּוא
 ןעור עלַא ןלעװ ןּוא ,ןעמּוק ןלעװ יז ןּואי

 ,ןזלעפ ןּופ ןטלַאּפש יד ןיא ןּוא ןלָאט עטסיוו יד ןיא
 .ךַאלמיוּב עדליוו עלַא ןיא ןּוא רענרעד עלַא ןיא ןּוא
 ןלָאנּפָא טָאג טעװ גָאט םענעי ןיא

 --ךייט טייז רענעי ףיוא ןעננודעג רעסעמלָאג םעד טימ
 ,רּוׁשַא ןּופ ךלמ םעד טימ
 ,סיפ יד ןּופ רָאה יד ןּוא ּפָאק םעד
 .ןעמענּפָארַא סע טעװ דרָאּב יד ךיוא ןּוא

 ,גָאט םענעי ןיא ןייז טעװ סע ןּואי
 ,ףָאש ייווצ ןּוא ּוק עגנּוי ַא ןעוװעדָאהפיוא טעװ ןַאמ ַא זַא
 ,ןּבעג ןלעװ יז סָאװ ךלימ ליפ ןּופ ,זיא*

 ;טנַאמש ןסע רע טעװ
 ןסע טעװ קינָאה ןּוא טנַאמש םורָאװ
 .דנַאל ןיא ןּבילּבעג זיא סָאװ רעכַאלטיא
 ,גָאט םענעי ןיא ןייז טעװ סע ןוא
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 ָאד ןענייז סע ּוװ טרָא רעכַאלטיא ,זיא
 ,קיטשרעּבליז טנזיוט טרעוו ןקָאטשנײװ טנזיוט
 .ןייז סקעװעגדליװ רַאפ ןּוא רענרעד רַאפ טעװ
 ןגיוּב טימ ןּוא ןלייפ טימ*

 ,ןיהַא ןעמּוק ןעמ טעװ
 סקעװענדליוו ןּוא רענרעד םורָאװ
 .דנַאל עצנַאג סָאד ןייז טעװ
 ןרעװ סָאװ גרעּב עלַא ןוא*

 ,ןּבָארגעג ןזייַאּבָארג ַא טימ
 ארֹומ סיוא ןעמּוק טינ ןיהַא ּוטסעװ
 ,סקעועגדליוו ןּוא רענרעד רַאפ
 ,ןוָאלּוצסױרַא ןסקָא רַאפ ןייז טעװ סע רָאנ
 .ןטערט םּוצ ףָאש רַאפ ןּוא

 ,לװָאט ןסיורג ַא ריד םענ :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה טָאג ןּואי ןד
 ּבױרקַאז רעד :קלָאפ ןּופ טפירש ןטימ ףיורעד ןָא ּביירש ןּוא

 ןלעטש רימ לָאז ךיא ןּוא .ךינ טמּוק ּבױר רעד ,טלײַא
 ןופ ןּוז םעד ּוהָירַכז ןּוא ,ןהֹּכ םעד הָיַרּוא ,תודע עטּבױלנַאּב
 .ןּוהָיכָרְבִי

 קידעגָארט זיא יז ןּוא ,האיבנ רעד ּוצ טנענעג ּבָאה ךיא ןּואי
 :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה טָאג ןּוא .ןוז ַא ןרָאּבעג טָאה ןּוא ,ןרָאװעג
 רעד רעדײא םורָאװי ..יּוּב-שֶחי-לְלש-רַהַמ :ןעמָאנ ןייז ףּור
 -קעװַא ןעמ טעװ ,עמַאמ ןּוא עטַאט ןפּור ּוצ ןסיװ טעװ לנניא
 ,ןֹורמֹוש ןּופ ּבױרקַאז םעד ןּוא ,קֶׂשָמַד ןּופ געמרַאפ םעד ןגָארט
 .רּוׁשַא ןּופ ךלמ םעד רַאפ סיורַאפ

 :ןגָאז ּוצ יױװַא ,טדערעג רימ ּוצ רעדיװ ךָאנ טָאה טָאג ןּוא*
 טכַארַאפ טָאה קלָאפ עקיזָאדסָאד לײוו'
 ,ךַאלעמַאּפ ןעייג סָאװ חֹולַש ןּופ ןרעסַאװ יד

 .ךיג טמּוק ּביור רעד ,טלייַא ּבױרקַאז רעד *
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 ,ןּוהָילַמר ןּופ ןּוז םעד ןּוא ןיצר טימ טיירפעג ךיז ןּוא
 יז ףיוא ףױרַא טגנערּב טָאג ,עז ךעמּורדי
 ,"ךייט ןּופ ןרעסַאװ עקיטכַאמ ןּוא עסיורג יד
 ,הנחמ רעצנַאג ןייז טימ רּוׁשַא ןּופ ךלמ םעד
 ,סנּבָארג ענייז עלַא רעּביא ןפיולרעּביא טעװ רע ןּוא
 ;ןגערּב עלַא ענייז רעּביא ןײגרעּבירַא ןּוא
 ,הדּוהי ךרּוד ןעיצכרּוד טעװ רע ןּואי

 ,ןעמָארטשכרּוד רע טעװ קידנצײלּפ !
 ,ןכיירג רע טעװ זדלַאה ןזיּב
 ןעלנילפ ענייז ןּופ ןעגנּוטײרּפש יד ןּוא
 !לֵאּונמִע ,דנַאל ןייד ןּופ טיירּב יד ןליפנָא ןלעװ

 ;ןרעװ ןכָארּבעצ טעװ ריא רעּבָא רעקלעפ ריא ,טמערַאילי
 ;דרע רעד ןּופ ןשינעטיײװ עלַא טמענרַאפ ,ָאי
 ,ןרעװ ןכָארּבעצ טעװ ריא רעּבָא ,ןָא ךייַא טרוג
 .ןרעװ ןכָארּבעצ טעװ ריא רעּבָא ,ןָא ךייַא טרּוג-
 ,ןרעװ טרעטשרַאפ טעװ יז ןּוא ,הצע ןַא טהצע"

 ,ןײטשַאּב טינ טעװ יז ןּוא ,ךַאז ַא ּפָא טדער
 .יודנּוא טימ זיא טָאג םורָאװ
 ,טנַאה רעקרַאטש ַא טימ רימ ּוצ טָאג טנָאזעג טָאה ױזַא םורָאװי*
 ןקיזָאדמעד ןּופ געוו ןיא ןייג ּוצ טינ ,טנרָאװעג ךימ טָאה רע ןּוא
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,קלָאּפ
 ץלַא ףיוא טנוּב ןגָאז טינ טלָאז ריאי*

 ,טנּוּב טגָאז קלָאפ עקיזָאדסָאד סָאװ
 ,ןּבָאה ארֹומ טינ ריא טלָאז ארֹומ ןייז ןּוא
 | .ןטכרָאפ טינ ןּוא
 ,ןקילײה ריא טלָאז םיא ,תֹואָבצ ןּופ טָאג

 .טכרָאפ רעיא רע ןּוא ,ארֹומ רעייַא ןייז לָאז רע ןּוא
 .לַא ּונָּמִע : .14 זעזב .תֶרֵּפ א
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 ,םּוטקילײה ַא רַאפ ןייז טעװ רע ןּוא'+
 ,גנּוסױטשנָא ןּופ ןייטש ַא רַאפ ךיוא רעּבָא
 ,גנולכיורטש ןּופ ולעפ ַא רַאפ ןּוא
 ;לארׂשי ןּופ רעזייה עדייּב רַאפ
 עקטסַאּפ ַא רַאפ ןּוא ץענ ַא רַאפ
 .םִיַלָׁשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב םעד רַאפ

 ,ןרעװ טלכיורטשעג ןלעװ יז ןשיװצ ליפ ןּוא;*
 ,ןרעװ ןכָארּבעצ ןּוא ןלַאפ ןּוא
 .ןרעװ ןעגנוװצַאּב ןּוא ןעגנַאפעג ןּוא

 ,שינערָאװ יד ןדניּברַאפי*
 !רענרעל עניימ ןשיװצ גנונרעל יד ןעמתחרַאפ

 םינּפ ןייז טגרָאּברַאפ סָאװ טָאג ףיוא ןרַאה לעװ ךיא ןּואיי
 ךיא ןיּב טָא* .םיא ּוצ ןפָאה לעװ ןּוא ,בקעי ןּופ זיוה םעד ןּופ
 ןּוא םינמיס רַאפ ,ןּבעגעג רימ טָאה טָאג סָאװ רעדניק יד ןּוא
 ףיוא טּור סָאװ תֹואָבצ ןּופ טָאג ןּופ לארׂשי ןיא סנכייצ רַאפ
 יד ייּב טגערפ :ךייַא ּוצ ןגָאז ןלעװ יז וַא ןּוא* .ןֹויִצ גרַאּב
 ,ןעלמרּומ סָאװ ןּוא ןסּפיּפ סָאװ תוחור יד ייּב ןּוא רעטסיינ
 ּוצנ ?טָאג ןייז ייּב ןגערפ קלָאפ ַא טינ ףרַאד !;ןנָאז ריא טלָאװ
 גנונרעל" עטוט יד יּב עקידעּבעל יד רַאפ ןגערפ סָאװ
 עקיזָאדסָאד יװ יװַא ןגָאז ןלעװ יז ,רָאװרַאפ ?שינערָאװ ןּוא
 .ןיז ןייק טינ טָאה סָאװ טרָאװ
 ןענַאד ךרּוד טעװ ןייגכרּוד ןּוא:!

 ;רעקירעגנּוה ַא ןּוא רעטקירדעג ַא
 ,ןייז טעװ סע ןּוא
 ,ןענערעצ רע טעװ ,ןרעננּוה טעװ רע זַא
 ;טָאג ןייז ןּוא ךלמ ןייז ןטליש טעװ ןּוא
 ,ךייה רעד ּוצ ןרעק ךיז טעװ רע ןּוא
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 ,דרע רעד ּוצ ןקּוק טעװ ןּואי
 ,שינרעטצניפ ןּוא טיונ טשרע
 .טײרּפשעגסױא שינכשֹוח ןּוא ,שינעלקנּוט עקיטסגנַא
 ;יז טקירד סָאװ םעד ייּב ןרעוװ דימ ןייק ָאטינ םורָאװ=

 ,טרירעגנָא טכיײל רעטשרע רעד טָאה דנּוצַא
 ,ילּתפנ דנַאל ןּוא ןּולּובז דנַאל
 רעווש ןלַאפנָא טעװ רעטצעל רעד רעּבָא
 ,ןדרַי טייז רענעי ןּופ ,םי ןּופ געוו ןפיוא
 .רעקלעפ יד ןּופ טננעג רעד ןיא

 ,שינרעטצניפ ןיא ןעגנַאגעג זיא סָאװ קלָאפ סָאדי ןה
 ;טײקיטכיל סיורג ַא ןעזרעד טָאה

 ,ןטָאשטוט ןּופ דנַאל ןיא ןסעזעג ןענייז סָאװ יד
 .טניישעג טייקיטכיל ַא טָאה יז ףיוא
 ,קלָאפ סָאד טרעמעג טסָאה!
 ;דיירפ ןייז טסיײרגעג טסָאה
 ,טינש םייּב דיירפ יד יװ ,ריד רַאפ ךיז ןעיירפ יז
 .ּביור טימ ךיז טלייט עמ ןעװ טלעװק ןעמ יװ
 ,טסַאל ןייז ןּופ ךָאי םעד םורָאװי
 ,ןקַאנ ןייז ןּופ גנַאטש םעד ןּוא
 ,רעקירד ןייז ןּופ טּור יד
 .ןָידִמ ןּופ גָאט ןיא יװ ןכָארּבעצ ּוטסָאה
 ,שע- טימ ײטרַאשעג טָאה סָאװ ךּוש רעדעװטעי םורָאװי
 ,טּולּב ןיא טרעגלעװעג לטנַאמ רעדעװטעי ןּוא
 ,דנַארּב ּוצ ןייז טעװ
 .רעייפ ןרַאפ זייּפש ַא
 ,ןרָאװעג ןרָאּבעג ודנּוא זיא דניק ַא םורָאװי
 ,ןרָאװעג ןּבעגעג ודנּוא זיא ןּוז ַא
 .ןַאס ןֹואְס :ליּפשטרָאװ *
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 ;לסקַא ןייז ףיוא זיא טפַאשרעה יד ןּוא
 :ןעמָאנ ןייז טפּור עמ ןּוא
 רֹוּבִנ-לֵאיקַעֹוידאַלּפ
 ;אםֹולָׁשירַׂש-דַעייִבֲא
 ,טפַאשרעה יד ןרעמ ּוצֹ*

 ,רועיש ןָא םולש ּוצ ןּוא
 ,דוד ןּופ ןָארט םעד ףיוא
 ;הכּולמ ןייז ףיוא ןּוא
 ןענעלּוצרעטנּוא יז ןּוא ןקיטסעפ ּוצ יז
 ,טיײקיטכערעג ןּוא טכער טימ
 ;קיּבייא ויּב ןּוא דנּוצַא ןּופ
 ,עקױָאדסָאד טּוט תֹואָבצ ןּופ טָאג ןּופ ךיז ןעמעננָא סָאד

 ,בקעי ןיא טקישעג טרָאװ ַא טָאה טָאגי
 .לארׂשי ןיא ןלַאפעג זיא סע ןּוא
 ,קלָאפ עצנַאג סָאד טעװ ןסיוו ןּואי
 ,ןֹורמֹוׁש ןּופ רעניֹוװַאּב רעד ןּוא םירפא
 ;ןצרַאה ןּופ תולדנ טימ ןּוא הוואג טימ ןנָאז סָאװ
 ,ןלַאפעגנייַא ןענייז לגיצ"
 ;ןעיוּב רימ ןלעװ רענייטש עטקַאהעג ןּוא
 ,ןרָאװעג טקַאהעגּפָא ןענייז רעמיוּבנגיפ עדליוו
 .ןטײּברַאּפ יז רימ ןלעװ ןרעדעצ טימ ןּוא
 ,םיא ףיוא ןיצר ןּופ טנייפ יד טָאג טּבייהרעד םורד'"

 ;ןצײרנָא רע טעװ םיאנוָׂש ענייז ןּוא
 ;ןטניה ןּופ םיּתשִלּפ ןּוא ,טנרָאפ ןּופ םֶרַאי

 .ליומ ןצנַאג ןטימ לארׂשי ןסע ייז ןּוא
 ,סעּכ ןייז ןעננַאגענּפָא טינ זיא םעד:םעלַא ייּב
 :טקערטשענסיוא ךָאנ זיא טנַאה ןייז ןּוא

 .דירפ ןּופ רַאה-ּרעד ,העטָאפ רעקיּבײא רעד ,רעקיטכאמ רעד טאָג ןטאָראַּב טּוט רעדנוװ א
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 ,רעגעלש ןייז ּוצ טינ ךיז טרעק קלָאפ סָאד רעּבָאי
 .טינ יז ןכּוז תֹואָבצ ןּופ טָאג ןּוא
 ,קע ןּוא ּפָאק לארׂשי ןּופ טדיינשרַאפ טָאג ןּואי

 .גָאט ןייא ןיא ,לטירכייט ןּוא גײװצלטיײט
 ,ּפָאק רעד זיא סָאד ,רענעעזעגנָא רעד ןּוא ןקז רעדי+

 .קע רעד זיא סָאד ,ןגיל טנרעל סָאװ איבנ רעד ןּוא
 ,רעריפרַאפ ןענייז קלָאפ ןקיזָאד םעד ןּופ רעריפ יד ןּואי*
 .טשימעצ ןענייז עטריפעג ערעייז ןּוא -
 ,טייל עגנוי ענייז טימ טָאג טינ ךיז טיירפ םּורדי*

 ;טינ רע טמירַאּברעד תונמלַא ןּוא םִימֹותי ענייז ןּוא
 ,סטכעלש טוט ןּוא קידניז זיא רעכַאלטיא םורָאװ
 .טײקכַאלדנעש טדער ליומ ךַאלטיא ןּוא

 ,סעּכ ןייז ןעגנַאגענּפָא טינ זיא םעד םעלַא ייּב
 .טקערטשעגסיוא ךָאנ זיא טנַאה ןייז ןּוא

 ,רעייפ ַא יװ טנערּב טייקיטכעלש יד םורָאװיי
 ,סקעוועגדליװ ןּוא רענרעד טרעצרַאפ יז
 ,דלַאװ ןּופ ןגײװצעג יד טדניצ ןּוא
 .ךיור ןּופ ןלייז ןיא ךיז ןליונק יז ויּב
 תֹואָבצ ןּופ טָאנ ןּופ ןרָאצ םעד ךרּוד*

 ,דנַאל סָאד טרעקַאלפעצ זיא
 ;רעייפ ןרַאפ זייּפש יװ זיא קלָאפ סָאד ןּוא
 ,רעדּורּב ןייז ףיוא רענייק טינ ךיז ןעמירַאּברעד יז
 ,קירעגנוה טּבײלּב ןּוא ,סטכער טסייר עמ ןּוא"

 ;טַאז טינ טרעוו ןּוא ,סקניל טסע עמ ןּוא
 :םערָא ןייז ןּופ שיילפ סָאד רעכַאלטיא ןסע יז
 .+ - ,ןהשנמ םירפא ןּוא ,ןעמירפא השנמ*י

 .הדּוהי ףיוא םענייא ןיא יז
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 ,סעּכ ןייז ןעגנַאנעגּפָא טינ זיא םעד םעלַא ייּב
 .טקערטשעגסיוא ךָאנ זיא טנַאה ןייז ןּוא

 ,קילנמּוא ןּופ ןצעזעג ןצירק סָאװ יד ,יײוי ֹי
 ,ןּבירשעג טכערמּוא ןּבָאה סָאװ רעּביײרש ןּוא

 ,עקיטפרעדַאּב יד טּפשמ ןּופ ןגײנּוצּפָא ידּכי
 ;קלָאפ ןיימ ןּופ עמערָא יד ןּופ טכער סָאד ןעלוג ןּוא
 ,ּביור רעייז ןייז ןלָאז תונמלַא ידּכ
 !ןעװעּבַארַאּב יז ןלָאז םימֹותי ןּוא
 ,טפַאשנכער ןּופ גָאט ןיא ןָאט ריא טעװ סָאװ ןּוא*
 .!שײװ רעד ןופ טמוק סָאװ גנוטסיװרַאפ רעד ןיא ןּוא
 ?ףליה ךָאנ ןפיול ריא טעװ ןעמעוו ּוצ
 ?םּוטכייר רעיַא ןוָאלרעּביא ריא טעװ ּוװ ןּוא
 ,ענעגנַאפעג רעטנּוא ןעינק יװ שרעדנַא טינ*
 .ןלַאפ ּוצ םינּורה רעטנּוא ןּוא

 ,סעּכ ןייו ןעננַאגעגּפָא טינ זיא םעד םעלַא ייּב
 .טקערטשענסיוא ךָאנ זיא טנַאה ןייז ןּוא

 ,ןרָאצ ןיימ ןּופ טּור יד ,רּוׁשַא ,ייוװ*
 !טנַאה רעייז ןיא ןקעטש ַא זיא סעּכ ןיימ סָאװ
 ,ןקיש םיא ךיא ּוט קלָאפ ןקידניז ַא ףיוא'
 ,ןלעפַאּב םיא ךיא ּוט ןרָאצ ןיימ ןּופ המּוא רעד ףיוא ןּוא
 ,ּביור ןעװעּבַאר ּוצ ןּוא ,ּבױרקַאז ןּביױר ּוצ
 .ןסַאג יד ןּופ טיוק יװ ןטערט ּוצ ןכַאמ יז ןּוא
 ,רע טניימ ױזַא טינ רעּבָאי
 ,ץרַאה ןייז טכַארט ױזַא טינ ןּוא
 ,ןצרַאה ןייז ןיא זיא ןגיליטרַאפ ּוצ טרעיינ
 .קיצניװ טינ רעקלעפ ןדיינשרַאפ ּוצ ןּוא
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 :טגָאז רע םורָאװ"
 ?עלַא םיכלמ ןרַאה עניימ טינ ןענייז
 ?ונֹלַּכ שימּכרַּכ יװ טינ זיא?
 ?תָמַח דַּפרַא יװ טינ זיא יצ
 ?ןֹורמֹוׁש קֶׂשֶמַד יװ טינ זיא יצ

 טכיירגרעד טָאה טנַאה ןיימ יװ יוזַא'*
 ,רעטענּפָא יד ןּופ ןכיירגיניק יד
 ןעװעג רעמ ןענייז ןצעג ערעיײז סָאװ
 -ךֹורמֹוש ןּופ ןּוא םִיַלָשּורי ןּופ יװ
 ןֹורמֹוׁש ּוצ ןָאטעג ּבָאה ךיא יװ ױזַא ,רָאװרַאפי

 ,רעטענּפָא עריא ּוצ ןּוא
 םִיַלָשּורי ּוצ ןָאט ךיא לעװ ױזַא
 .רעדליּבנצעג עריא ּוצ ןּוא

 קרעװ ןייז לַא ןקידנע טעװ טָאג זַא ,ןייז טעװ סע רעּבָאי*
 רַאפ ןענעכער ךיז ךיא לעװ ,םִיַלָׁשּורי ףיוא ןּוא ןֹויִצ גרַאּב ףיוא
 ,רּוׁשַא ןּופ ךלמ םעד ןּופ ןצרַאה ןצלָאטש םעד ןּופ טכּורפ רעד
 םורָאװ'* .ןגיוא עקידרעּפָאה ענייז ןּופ יירעמיר רעד רַאפ ןּוא
 :טגָאזעג טָאה רע

 ,ןָאטעגפיוא ךיא ּבָאה טנַאה ןיימ ןּופ חֹוּכ ןטימ
 ;קידנַאטשרַאפ ןיּב ךיא לײװ ,המכח ןיימ טימ ןּוא
 ,רעקלעפ ןּופ ןקרַאמעג יד ּפָא ּוט ךיא ןּוא
 ,טּבױרעצ ךיא ּבָאה ןצַאש ערעיײז ןּוא
 .רעניוװַאּב יד ןרעדינ ךיא ּוט קיטכַאמ ןּוא
 טסענ ַא יװ ןענופעג טָאה טנַאה ןיימ ןּוא;* -

 ,רעקלעפ יד ןּופ נעמרַאפ םעד
 ,ענעזָאלרַאפ רעיא ףיוא טּבײלק עמ יװ ןּוא
 ;ןּבילקעגפיוא דרע עצנַאג יד ךיא ּבָאה
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 ,ןריר לגילפ ַא לָאז רעװ ןעװעג טינ ןּוא
 .יזָאט סּפיּפ ַא ןּוא ליומ ַא ןענעפע רעדָא

 ?ריא טימ טקַאה סָאװ םעד ןנעק ןעמיר ךיז קַאה יד ןעק'*
 ?יז טיצ סָאװ םעד ןגעק ןסיירג ךיז געז יד ןעק
 ,רעּבײהפיוא עריא טימ ןכָאפ לָאז טּור ַא יװ
 !ץלָאה טינ סָאװ םעד ןּבייהפיוא לָאז ןקעטש ַא יװ
 תֹואָבצ ןּופ טָאג ,רַאה רעד טעװ םּורדי

 ;טייקטעפ ןייז ףיוא רעד ַא ןקישנָא
 ,דנַארּב ַא ןענערּבעצ ךיז טעװ טכַארּפ ןייז רעטנּוא ןּוא
 .רעייפ ַא ןּופ דנַארּב יד יװ

 ,רעייפ ַא ןייז טעװ לאדׂשי ןּופ טכיל סָאד ןּואיי
 ,םַאלפ ַא רעקילײה ןייז ןּוא
 רענרעד ענייז ןרעצרַאפ ןּוא ןענערּב טעװ יז ןּוא
 .נָאט ןייא ןיא סקעװעגדליװ ןייז ןּוא

 ןטרָאוטכּורפ ןייז ןּוא דלַאװ ןייז ןּופ טכַארּפ יד ןּוא;*
 ;ןדנעלרַאפ לעז ןּוא ביל רע טעװ
 .בססֹוו ַא ןּופ ןיינסיוא סָאד יװ ןייז טעװ סע ןּוא
 ,עטלייצעג ןייז ןלעװ דלַאװ ןייז ןּופ רעמיוּב טשער רעד ןּואי*

 .ןּביירשפיוא ןענעק יז טעװ לנניא ַא ןּוא

 ,גָאט םענעי ןיא ןייז טעװ סע ןּוא
 ,לארׂשי ןּופ ּבײלּברעּביא רעד טעװ
 ,בקעי ןּופ זיוה ןּופ ענענּורטנַא יד ןּוא
 ,רעגעלש רעייז ףיוא ןענעלנָא טינ רעמ ךיז
 תמא טימ ןענעלנָא ךיז רָאנ
 .לארׂשי ןּופ ןקילײה םעד ,הוהי ףיוא
 ,ןרעקמּוא ךיז טעװ ּבײלּברעּביא ןַאיי

 .סֵסנ סֹסְמִּכ :ליּפשטרָאװ .ףֵצְפַצְמּו הָפ הָצפּו :ליּפשטרָאװ *

 נטע
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 .ןקיטכַאמ םעד טָאג ּוצ ,בקעי ןּופ ּבײלּברעּביא ןַא
 ,םי ןּופ דמַאז יװ ןייז לָאז ,לארׂשי, קלָאפ ןייד ּביױא םורָאװ=

 ;ןרעקמּוא ךיז םיא ןּופ ּביילּברעּביא ןַא רָאנ טעװ
 ,ןרָאװעג רזגנ זיא גנודנעלרַאפ ַא
 .טייקיטכערעג טימ טציילפ יז
 רוג ַא ןּוא שינעדנעלרַאפ ַא םורָאװ

 .דנַאל ןצנַאג ןיא ,תֹואָבצ ןּופ טָאג ,רַאה רעד טכַאמ

 :תֹואָבצ ןּופ טָאג ,רַאה רעד טגָאזעג טָאה ױזַא ,רָאװרַאפ**
 ,קלָאפ ןיימ ,ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז
 ,ןֹויִצ ןּופ רעניֹוװַאּב
 ,טּור רעד טימ ךיד טגָאלש סָאװ רּוׁשַא רַאפ
 .םִיַרצִמ ןּופ רעגייטש ןפיוא ,ריד ףיוא ןקעטש ןייז טּבייה ןּוא
 ,ןקידנע ךיז טעװ סעּכ רעד ןּוא ,לײװ ןיילק ַא ךָאנ םורָאװ=

 .גנוגיליטרַאפ רעייז ּוצ ןייז טעװ ןרָאצ ןיימ ןּוא
 ,טּור ַא םיא ףיוא ןקעוװרעד טעװ תֹואָבצ ןּופ טָאג ןּוא**

 ,בֵרֹוע-רּוצ ןיא ןִידִמ ןּופ קַאלש םעד ןיא יװ יװַא
 ;םי ןרעּביא ןקעטש ןייז יװ ןּוא
 .םִיַרצִמ ןּופ רעגייטש ןפיוא ןּבייהפיוא יז טעװ רע ןּוא
 ,גָאט םענעי ןיא ןייז טעװ סע ןּואיי

 ,ןקּור ןייד ןּופ טסַאל ןייז ןרעוו ןָאטעגּפָא טעװ
 ,ודלַאה ןייד ןּופ ךָאי ןייז ןּוא
 .סטעפ םענופ ןרעוװ ןכָארּבעצ טעװ ךָאי רעד ןּוא

 ,תיַע ףיוא ןעמּוקעג זיא רע
 ,ןֹורגִמ ןעגנַאגעגכרּוד זיא רע
 ;קעּפעג ןייז רעּביא רע טזָאל ׁשֶמכִמ ןיא
 ,רָאפרעּביא םעד רעּבירַא ןענייז ייז*
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 .ןטלַאהעג געלטכַאנ יז ןּבָאה עַבָג ןיא
 ,ןרעטיצ טּוט הָמָר
 .ןפָאלטנַא זיא לּואָש-תַעבִנ
 !םילַג רעטכָאט ,לוק ןפיוא יירשי"

 !יתֹותְנַע עמערָא !שִיַל ,ךרָאה
 ,-טלנָאװ הָנֵמדַמּיי

 .ןענירטנַא םיבג ןּופ רעניֹוװ יד
 ;בֹונ ןיא ןלעטשּפָא ךיז רע טעװ טנייה ךָאני*

 ,ןֹיִצ רעטכָאט ןּופ גרַאּב ןפיוא טנַאה ןייז טכָאפ רע
 .םִיַלָשּורי ןּופ טרָא ןכיוה םעד ףיוא

 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג ,רַאה רעד ,עו*
 ,טייקידארֹומ טימ ןגייוװצ יד ּפָא טכערּב --

 ,ןטינשעגּפָא ןרעװ ענעסקַאװעגכיוה יד ןּוא
 .ןרעװ טרעדינרעד ןלעװ ענעּבױהרעד יד ןּוא
 ,ןזייַא ןַא טימ דלַאװ ןּופ ןגײװצעג יד ןקַאהּפָא טעװ רע ןּוא**

 .ןלַאפ ןקיטכַאמ ַא ךרוד טעװ ןֹונָבל רעד ןּוא

 יֵשִי ןּופ םַאטש םעד ןּופ סױרַא טעװ לטיר ַא ןּואי אי
 .ןצָארּפש טעװ ןעלצרָאװ ענייז ןּופ גיײװצ ַא ןּוא

 ,טָאג ןּופ טסייג רעד םיא ףיוא טעװ ןעּור ןּואי
 ,טײקידנַאטשרַאפ ןּוא המכח ןּופ טסייג רעד
 ,הרּובג ןּוא הצע ןּופ טסייג רעד
 .טײקיטכרָאפסטָאג ןּוא גנונעקרעד ןּופ טסייג רעד
 ;טײקיטכרָאּפסטָאג ןיא ןייז טעװ גנוקיוװק ןייז ןּואי
 ,ןטּפשמ רע טעװ ןגיוא ענייז ןּופ גנּואעז רעד ךָאנ טינ ןּוא
 ;ןדײשטנַא רע טעװ ןרעיוא ענייז ןּופ גנורעה רעד ךָאנ טינ ןּוא
 ,עמערָא יד טייקיטכערעג טימ ןטּפשמ טעװ רע רָאני

 הֶנַמֹדַמ הָדֹדָנ :ליּפשטרָאװ - .תֹותְנֲע הָיַנֲע :ליּפשטרָאװ א
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 ;דנַאל ןּופ עטקירדעג יד רַאפ רֵׁשֹוי טימ ןדײשטנַא ןּוא
 ,ליומ ןייז ןּופ טּור רעד טימ דנַאל סָאד ןגָאלש טעװ רע ןּוא
 .עשר םעד ןטייט רע טעװ ןּפיל ענייז ןּופ םעטָא ןטימ ןּוא
 ,ןדנעל ענייז ןּופ טרּוגנָא רעד ןייז טעװ טייקיטכערעג ןּוא*-

 .ןכיד ענייז ןּופ לטרַאג רעד טפַאשיײרט ןּוא
 ,סּפעש ַא טימ ןזיוה טעװ ףלָאװ ַא ןּוא"
 ,ןרעיוה טעװ עלעקיצ ַא טימ טרעּפמעל ַא ןּוא
 ;דנַאנַאּב דניר טעפ ַא ןּוא ּבײלגנוי ַא ןּוא ּבלַאק ַא ןּוא
 .ןריפ יז טעװ לגניא ןיילק ַא ןּוא
 ,ןרעטיפ ךיז ןלעװ רעּב ַא טימ ּוק ַא ןּואי
 ;עגנוי ערעייז ןרעיוה ןלעװ דנַאנַאּב
 .יורטש ןסע דניר ַא יװ טעװ ּבײל ַא ןּוא
 ןליּפש ךיז טעװ רעקידעגיוו ַא ןּוא*
 ,גנַאלש ַא ןּופ ךָאל ןפיוא
 רעטָאנ ַא ןּופ ערָאנ רעד ףיוא ןּוא
 .ןגייל טנַאה ןייז רעטניֹוװטנַא ןַא טעװ
 ןּברַאדרַאפ טינ ןּוא ןָאט זייּב טינ ןלעװ יז
 ;גרַאּב ןקילײה ןצנַאג ןיימ ףיוא
 ,טָאג ןּופ גנונעקרעד טימ לּופ ןייז טעװ דרע יד םורָאװ
 .םי םעד ןקעדַאּב ןרעסַאװ יד יװ

 :נָאט םענעי ןיא ןייז טעװ סע ןּואיי
 --רעקלעפ יד ןּופ ןָאּפ ַא רַאפ טייטש סָאװ ,יֵשָי ןּופ לצרָאװ רעד
 ,ןדנעוװ ךיז תומּוא יד ןלעװ םיא ּוצ
 ,טײקיטכַארּפ ַא ןייז טעװ גנּואּור ןייז ןּוא

 ,גָאט םענעי ןיא ןייז טעװ סע ןּואיי
 ,לָאמ טייווצ ַא ,טנַאה ןייז ןקערטשסיוא רעדיװ טָאג טעװ
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 ,קלָאפ ןייז ןּופ ּביילּברעּביא םעד ןפיוקוצסיוא
 ,םִיַרצִמ ןּופ ןּוא ,ירּושַא ןּופ ןּביײלּב טעװ סָאװ
 ,םֶליִע ןּופ ןּוא ,שּוּכ ןּופ ןּוא ,סֹורתַּפ ןּופ ןּוא
 .םי ןּופ ןעלוניא יד ןּופ ןּוא ,תָמֵח ןּופ ןּוא ,רֶענִש ןּופ ןּוא

 ,רעקלעפ יד ּוצ ןָאפ ַא ןּבייהפיוא טעװ רע ןּואי*
 ,לארׂשי ןּופ ענעסיוטשרַאפ יד ןעלמַאזנייַא טעװ ןּוא
 ןּביײלקפיוא רע טעװ הדּוהי ןּופ עטיײרּפשעצ יד ןּוא
 .דרע רעד ןּופ ןקע ריפ יד ןּופ

 ,םירפא ןּופ האנק יד ןרעוו טעװ ןָאטעגּפָא ןּואי*
 ;ןרעװ ןטינשרַאּפ ןלעװ הדּוהי ןּופ טנייפ יד ןּוא
 ,הדּוהי ןייז אנקמ טינ טעװ םירפא
 .םירפא ןטנייפ טינ טעװ הדּוהי ןּוא

 - ,םרעמ ּוצ םיּתשִלּפ יד ףיוא דנַאנַאּב ןעילפנָא ןלעװ יז ןּוא;*
 ,חרומ ןּופ רעדניק יד ןּביױר יז ןלעװ םענייא ןיא
 .,טנַאה רעייז ןקערטש ייז ןלעװ בָאֹומ ןּוא םֹודֶא ףיוא
 .ייז ּוצ ןכרָאהעג ןלעװ ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּוא
 ;םִיַרצִמ ןּופ םי םעד ןּופ גנוצ יד ןטסיװרַאפ טעװ טָאג ןּוא*

 ,טניוו ןסייה ןייז טימ = ןפיוא טנַאה ןייז ןכָאפ טעװ רע ןּוא
 ,ןכעּב ןּביז ףיוא ןגָאלשעצ םיא טעװ ןּוא
 .ןזײרּפשוצרעּבירַא ךיש טימ ןכַאמ ןּוא

 : קלאפ ןייז ןופ ּביילּברעּביא םעד רַאפ ןייז טעװ געוו ַא ןּואי*
 ,"רּושַא ןּופ ןּביײלּב טעװ סָאװ
 לארׂשי רַאפ ןעװעג זיא סע יװ יװַא
 .םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןײנפױרַא ןייז ןּופ גָאט ןיא

 גָאט םענעי ןיא ןגָאז טסעוװ ןּוא 'יבֹי
 ,טָאג ,ריד קנַאד ךיא

 ;רימ ףיוא טנרעצעג טסָאה ּוד םנה
 .תֶרּפ ב .רּוׁשַאַמ רַאָׁשִי רֶׁשֲא :ליּפשטרָאװ א

 טאטע טא
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 ,סעּכ ןייד זיא ןעגנַאגעגּפָא
 .טסיירטעג ךימ טסָאה ּוד ןּוא
 :העושי ןיימ זיא טָאג ,עזי
 ,טינ טסננַא ןּוא רעכיז ןיּב ךיא
 ,הוהי הֶי זיא גנַאזעג ןּוא טײקרַאטש ןיימ םורָאװ
 .העּושי ַא ןעװעג רימ זיא רע ןּוא
 ,החמׂש טימ רעסַאװ ןּפעש טעװ ריא ןּואי -

 .העּושי ןּופ ןלַאװק יד ןּופ
 :ןגָאז ריא טעװ גָאט םענעי ןיא ןּואי
 ,ןעמָאנ ןייז סיוא טפּור ,טָאג ּוצ טקנַאד
 ,ןעגנּואּוט ענייז רעקלעפ יד ןשיוװצ ןסיו טזָאל
 .ןעמָאנ ןייז זיא ןּביױהרעד זַא טלייצרעד
 - ,סיורג ןָאטעגפיוא טָאה רע םורָאװ טָאג ּוצ טנניו*
 .דרע רעצנַאג רעד ףיוא ןייז סָאד לָאז טסּוװַאּב
 | ,ןֹויִצ ןּופ ןרעניוװַאּב ,גניז ןּוא סיוא יירשי
 .לארׂשי ןּופ רעקילײה רעד זיא ריד ןשיווצ סיורג םורָאװ

 טָאה ןצֹומָא ןּופ ןּוז רעד ּוהָיעַשי סָאװ ,לֹבָּב ףיוא האּובנ ידי ןי
 / "?ךעועג

 ,ןָאפ ַא ףיוא טלעטש גרַאּב ןכיוה ַא ףיוא? -
 ,ייז ּוצ לוק םעד ףיוא טּבײה
 ןעמּוק ןלָאז יז ,טנַאה רעד טימ טכָאפ
 .ןטשריפ ןּופ ןרעיוט יד ןיא
 . ,עטקילײהעג עניימ ןלױפַאּב ּבָאה ךיא?
 ,ןרָאצ ןיימ רַאפ םירֹוּביג עניימ ןפורעג ,ָאי
 .עקיטסולצלָאטש עניימ

 ,גרעּב יד ףיוא למּוט ַא !ךרָאהי
 .ךס ַא קלָאפ ןּופ יװ ךיילג
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 ,תוכּולמ ןּופ שיורעג ַא !ךרָאה
 .עטלמַאזרַאפ תומּוא ןּופ
 טלעפַאּב תֹואָבצ ןּופ טָאג
 .המחלמ ןּופ ליח ַא
 ,ןטייוו ַא דנַאל ַא ןּופ ןעמּוק יי

 --למיה םענּופ קע ןּופ
 ,ןרָאצ ןייז ןּופ גייצעג יד ןּוא טָאג
 .ןרעטשעצ ּוצ דרע עצנַאג יד

 ,טָאג ןּופ גָאט רעד זיא טנָאנ םורָאװ ,טרעמָאיי
 .ןעמּוק רע טעװ יןקיטכַאמלַא ןּופ ךָארּב ַא יװ
 ,ןרעװ ףַאלש טנעה עלַא ןלעװ םּורדִי
 .ןייגעצ טעװ ןשטנעמ ַא ןּופ ץרַאה ךַאלטיא ןּוא
 ;ןרעװ ןקָארשרעד ןלעװ יז ןּוא*
 ,ןגירק יז ןלעװ ןעײװ ןּוא םירּוסי
 :ןעיירד ךיז יז ןלעװ ןרעניוװעג ַא יו
 ,ןפַאג יז ןלעװ ןרעדנַא ןפיוא רענייא
 .ןעמַאלפ ןּופ רעמינּפ ,רעמינּפ ערעייז

 טמּוק טָאג ןּופ גָאט רעד ,עוי
 ,ןרָאצמירג ןּוא סעּכ טימ ,קידמירַאּברעדמּוא
 ,שינעטסיװ ַא רַאפ דרע יד ןכַאמ ּוצ
 .ריא ןּופ עקידניז עריא ןגיליטרַאפ ןּוא
 תולזמ ענייז ןּוא למיה ןּופ ןרעטש יד םורָאװיי

 ;טכיל רעייז ןענייש טינ ןלעװ
 ,גנַאופיוא ריא ןיא רעטצניפ ןייז טעװ ןּוז יד
 .טכיל ריא ןרעמיש טינ טעװ הנבל יד ןּוא

 ,זייּב ןרַאפ טלעו רעד טימ ןענעכער ךיז לעװ ךיא ןּוא'י
 .יִדֵׁשְמ דׂשְּכ :ליּפשטרָאװ א
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 ;דניז רעייז רַאפ םיעשר יד טימ ןּוא
 ,עקיליװטומ יד ןּופ ץלָאטש םעד ןרעטשרַאפ לעװ ךיא ןּוא
 .ןרעדינרעד ךיא לעװ עקיטכַאמ יד ןּופ הוואג יד ןּוא
 ,דלָאגניג ןּופ רענעטלעז ןַאמ ַא ןכַאמ לעװ ךיאיי

 .דלָאנ-ריפֹוא ןּופ ,ןשטנעמ ַא ןּוא
 ,ןעלמיה יד ןרעטיצ ןכַאמ ךיא לעװ םעד ןגעוו*

 ,טרָא ריא ןּופ ןעמערּוטשפיוא טעװ דרע יד ןּוא
 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג ןּופ סעּכ םעד ןיא
 .ןרָאצמירנ ןייז ןּופ גָאט םעד ןיא ןּוא

 ,רעטגָאיעג ַא שריה ַא יו יױװַא :ןייז טעװ סע ןּוא;+
 ,רעלמַאנײַא ןַא ןָא ףָאש יװ ױזַא ןּוא
 ,ןרעק ךיז קלָאפ ןייז ּוצ רעכַאלטיא יז ןלעװ
 .ןפױלטנַא יז ןלעװ דנַאל ןייז ּוצ רעכַאלטיא ןּוא
 ,ןענופעג טרעװ סָאװ רעכַאלטיא:*

 ,ןרעװ ןכָאטשרעד טעװ
 ,טּפַאכעג טרעו סָאװ רעכַאלטיא ןּוא
 .דרעווש ןכרּוד ןלַאפ טעװ

 ןרעװ טקַאהעצ ןלעװ רעדניק עניילק ערעיײז ןּוא;*
 ;ןגיוא ערעייז רַאפ
 ,ןרעװ טּביױרעצ ןלעװ רעזייה ערעײז
 .ןרעװ טדנעשעג ןלעװ רעּבײװ ערעייז ןּוא

 ,יַדָמ יז ףיוא קעוװרעד ךיא ,עזיי -
 ,טינ יז ןטכַא רעּבליז סָאװ
 .טינ יז ןליוו סָאד ,דלָאג ןּוא

 ,ךַאלנניא ןקַאהעצ ןלעװ סנגיוּב ןּוא!*
 ,ןּבָאה תונמחר טינ יז ןלעװ ּבײל ןּופ טכורפ ףיוא ןּוא
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 .גיוא רעייז ןעמירַאּברעד טינ ךיז טעװ רעדניק ףיוא
 ,תוכּולמ ןּופ לדנייש סָאד ,לבָּב ןּוא!י

 ,םידׂשַּכ יד ןּופ טכַארּפ עצלָאטש יד
 שינערעקרעּביא סטָאג יו ןייז טעװ
 .הרֹומַע ןּוא םֹודס ןּופ
 ,ןרעװ טצעזַאּב טינ קיּבײא טעװ יז

 ;תורֹוד-רֹוד ףיוא ןייז טניֹוװַאּב טינ ןּוא
 ,טלעצעג ַא ןלעטשפיוא טינ טרָאד טעװ רעּבַארַא ןייק ןּוא
 .ןרעיוה ןכַאמ טינ טרָאד ןלעװ רעכוטסַאּפ ןייק ןּוא
 ,ןרעיױה ןטרָאד ןלעװ ץעק עדליוו רָאניי

 ;תויחיגָאלק טימ ןייז לּופ ןלעװ רעזייה ערעייז ןּוא
 ,ןעּור טרָאד ןלעװ ןעלגיופסיורטש ןּוא
 .ןצנַאטמּוא טרָאד ןלעװ םידש ןּוא
 ,ןצַאלַאּפ ערעייז ןיא ןעיָאװ ןלעװ ןלַאקַאש ןּוא*

 ;גונעּת ןּופ ןעײלַאּפ יד ןיא טניה-רּבדמ ןּוא
 ,ןעמּוק ּוצ טייצ ריא זיא טנָאנ ןּוא
 .ןעיצרַאפ טינ ךיז ןלעװ געט עריא ןּוא

 ;בקעי ןעמירַאּברעד טעװ טָאג םורָאװ' דֹי
 ,לארׂשי ןלײװרעדסױא רעדיװ טעװ ןּוא

 | ;דרע רעייז ףיוא ןעּורַאּב יז ןּוא
 ,יײז ּוצ ןטפעהַאּב ךיז ןלעװ עדמערפ ןּוא
 .בקעי ןּופ זיוה םּוצ ןייטשוצ ןלעװ ןּוא
 ,ןעמענ יז ןלעװ רעקלעפ ןּוא;
 ,טרָא רעייז ףיוא ןעגנערּב יז ןלעװ ןּוא
 דרע טָאג ףיוא ןּברַא יז טעװ לארׂשי ןּופ זיוה סָאד ןּוא
 ;ןטסניד רַאפ ןּוא טכענק .רַאפ

| 

| 
| 

| 
| 
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 ,סרעגנַאפ ערעיײז ןּופ סרעגנַאפ יד ןרעו ןלעװ יז ןּוא

 .רעקירד ערעיז רעּביא ןקיטלעװעג ןלעװ ןּוא

 ,ןייז טעװ סע ןּואי
 ךיד טּורַאּב טָאג סָאװ גָאט םעד ןיא
 ,שינרעטיצ ןייד ןּופ ןּוא ןייּפ ןייד ןּופ
 טעּברַא רערעווש רעד ןּופ ןּוא
 ,ריד טימ טעּברַאעג טָאה עמ סָאװ
 לשמ ןקיזָאדמעד ןּביײהפיוא ּוטסעװי
 :ןגָאז ןּוא ,לבָּב ןּופ ךלמ ןפיוא
 ,רעקירד רעד טרעהעגפיוא טָאה יװ
 !עקיצײנדלָאג יד טרעהענפיוא
 ,םיעשר יד ןּופ ןקעטש םעד טָאג טָאה ןכָארּבעצ
 ,רעקיטלעװעג יד ןּופ טּור יד
 ,סעּכ טימ רעקלעפ יד ןגָאלשעג טָאה סָאװי
 ,רעהפיוא ןַא ןָא קעלש
 ,תומּוא יד א ןרָאצ טימ טקיטלעװעג טָאה סָאװ
 .טלַאהּפָא ןָא טפדֹורעג
 ,דרע עצנַאנ יד זיא טּורַאּב קיאּורי
 .גנַאזעג ןיא סיוא ןכערּב יז
 ,ריד רעּביא ךיז ןעיירפ ןסערּפיצ יד ןליפַאי
 :ןֹונָבל ןּופ ןרעדעצ יד
 ,טגײלעגקעװַא ךיז טסָאה ּוד טניז ןּופ
 .ודנוא ףיוא רעקעה רעד טינ טמּוק

 ,ריד ּבילּוצ .ףיוא טרעטיצ ןטנוא ןּופ דרערעטנּוא ידי
 ;ןעמּוק ןייד ןגעקטנַא
 ,ריד ּבילּוצ עטיוט יד טקעװ יז
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 ;דרע רעד ןּופ רעריפ עלַא
 ןענָארט ערעייז ןּופ ןייטשפיוא טכַאמ יז
 .רעקלעפ יד ןּופ םיכלמ עלַא
 ,ּפָא ךיז ןפּור עלַא יז"

 :ריד ּוצ ןגָאז ןּוא
 ,רימ יװ ןלַאפעגקעװַא טסיּב ךיוא ּוד
 !זדנּוא ּוצ ןרָאװעג ןכילגעג
 ,ץלָאטש ןייד ויא דרערעטנּוא ןיא טרעדינעגיי

 ;ןפרַאה ענייד ןּופ גנּומּורּב יד
 ,טעּבעג םערעוו ןענייז ריד רעטנּוא
 .ליָאמ זיא קעדּוצ ןייד ןּוא

 ,ןלַאפעג למיה ןּופ ּוטסיּב יו
 !ןרעטשנגרָאמ רעקיטכיל ּוד
 ,דרע רעד ּוצ ןרָאװעג טקַאהעגּפָא ּוטסיּב יו
 !רעקלעפ ףיוא רעפרַאװ-לרֹוג ּוד
 ;ןצרַאה ןייד ןיא טנָאזעג טסָאה ּוד ןּוא*

 ,ןיינפורַא ךיא לעװ למיה ןיא
 טָאג ןּופ ןרעטש יד רעּביא
 ;ןּבײהרעד ןָארט ןיימ ךיא לעװ
 ,גנולמַאזניַא ןּופ גרַאּב ןפיוא ןציז לעװ ךיא ןּוא
 .ןופצ ןּופ ןקע יד ןיא
 ,ןקלָאװ ןּופ ןכייה יד רעּביא ןײנּפױרַא לעװ ךיאי*

 .ןכיילג ךיז ןטשרעּביוא םּוצ לעװ ךיא
 ,ןרעװ טרעדינעג ּוטסעװ דרערעטנּוא ןיא רעּבָאי*

 .ּבּורג ןּופ ןקע יד ןיא

 ,ןטכַארטַאּב ךיד ןלעװ רעעז ענייד:*

 :ןקּוקנָא ךיד ןלעװ יז

 דןרדיעג,גד,גיַ שי ִייא,םתע,,,,,,ג
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 ,דרע יד ןרעטיצ טכַאמעג טָאה סָאװ ןַאמ רעד סָאד זיא
 ,תוכולמ טמערוטשעגפיוא טָאה סָאװ
 ,רּבדמ ַא יװ טלעוו יד טכַאמעגיי

 ;טעטש עריא טרעטשעצ ןּוא
 ?םַײה ַא טוָאלעג יירפ טינ ענעגנַאפעג ענייז
 ,עלַא דובּכ ןיא ןגיל רעקלעפ יד ןּופ םיכלמ עלַא;*

 .םייה ןייז ןיא רעכַאלטיא
 ,רבק ןייד ןּופ טײװ ןפרָאװעגקעװַא טסיּב ּוד ןּוא*

 ,לטיר קידרעװמוא ןַא יו
 ,ענעכָאטשרעד דרעווש ןּופ ,םינורה טימ ןָאטעגמּורַא
 ,ּבורג ןּופ רענייטש יד ּוצ ןרעדינ סָאװ
 .רענעטערטעצ ַא רנּפ ַא יו
 ,רבק ןיא יז טימ ןייז דנַאנַאּב טינ טסעװ"

 ,טכַארּבעגמּוא ּוטסָאה דנַאל ןייד םורָאװ
 ;טעגרהעג ּוטסָאה קלָאפ ןייד
 ןרעװ ןפּורעגנָא טינ לָאז קיּבײא ףיוא
 .רעוטסטכעלש ןּופ ןעמָאז רעד

 ,הטיחש ַא רעדניק ענייז ףיוא ןָא טיירּבי
 ,ןרעטלע ערעייז ןּופ דניז רעד רַאפ
 ,דרע יד ןעשרי ןּוא ןייטשפיוא טינ ןלָאז ייז
 .טעטש טימ טלעוו רעד ןּופ טכיזעג סָאד ןליפנָא ןּוא

 ,ייז ףיוא ןייטשפיוא לעװ ךיא ןּואי
 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז
 ,ּבײלּברעּביא ןַא ןּוא ןעמָאנ ַא לבָּב ןּופ ןדיינשרַאפ לעװ ןּוא
 .טָאג טגָאז ,דניקסדניק ַא ןּוא דניק ַא ןּוא
 ,לשּוּבּפמּוז ןרַאפ ּברַא םּוצ ןכַאמ יז לעװ ךיא ןּואי
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 | ,רעסַאװ ןצכַאזיומעג ןּוא

 ,גנוגיליטרַאפ ןּופ 8 ןטימ וע רק א לד לעװ ךיא ןּוא

 .תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז

 :ןגָאז ּוצ יױזַא ,תֹואָבצ ןּופ טָאג טָאה ןרָאװשעגי
 ,ןעשעג טעװ ױזַא ,טכַארטעג ּבָאה ךיא יװ ,רָאװרַאפ
 ;ןײטשַאּב טעװ סָאד ,ןטָארַאּב ּבָאה ךיא יװ ןּוא
 ,דנַאל ןיימ ןיא רּוׁשַא ןכערּבעצ לָאז ךיא**

 ;ןטערטעצ םיא גרעּב עניימ ףיוא ןּוא
 ,רָאי ןייז יז ןּופ ןרעװ לָאז ןָאטעגּפָא ןּוא
 .ןקור רעייז ןּופ ןרעוו ןָאטענּפָא לָאז טסַאל ןייז ןּוא
 ןטָארַאּב זיא סָאװ טָארַאּב רעד זיא סָאד**

 ,דרע רעצנַאג רעד ףיוא
 טקערטשעגסיוא זיא סָאװ טנַאה יד זיא סָאד ןוא
 .רעקלעפ עלַא ףיוא
 ,ןטָארַאּב טָאה תֹואָבצ ןּופ טָאג םורָאװיי

 ?ןרעטשרַאפ טעװ רעװ ןּוא
 ,טקערטשעגסיוא זיא טנַאה ןייז ןּוא
 ?ןטלַאהּפָא יז טעװ רעוו ןּוא

 זיא ,ןּברָאטשעג זיא וָחֶא ךלמ רעד סָאװ רָאי םעד ןיא*
 : :האּובנ עקיזָאדיד ןעװעג

 ,תֶשֶלּפ ץנַאג ךיז יירפ טיני*
 ;ןכָארּבעצ זיא רעגעלש ןייד ןּופ טּור יד סָאװ
 ,רעטָאנ ַאסױרַא טעװ גנַאלש רעד ןּופ לצרָאװ ןּופ םורָאװ
 .םערָאװדניל רעקידעילפ ַא זיא טכּורּפ ןייז ןּוא
 ,ןרעטיפ ךיז ןלעװ עמערָא יד ןּופ עטסמערָא יד ןּואי

 ;טײקרעכיז ןיא ןרעיוה ןלעװ עקיטפרעדַאּב יד ןּוא

 טישו איי יי יט עיייט עי
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 ,לֵצרָאװ ןייד רעננּוה טימ ןטַײט לעװ ךיא ןּוא
 .ןעגרהסיוא ןעמ טעװ ּביײלּברעּביא ןייד ןּוא

 ,טָאטש ּוד ,יײרש ,רעיוט ּוד ,רעמָאייי
 ,תֶשֶלּפ ץנַאג ,ןעגנַאנעצ רעוו
 ,ךיור ַא טמּוק ןופצ ןּופ םורָאװ
 .תונחמ ענייז ןיא רענענַאטשעגּפָא ןייק ָאטינ ןּוא
 -?קלָאפ םעד ןּופ םיחולש יד ןרעפטנע ןעמ לָאז סָאװ ןּואי

 ,ןֹיִצ טסעפטנורגעג טָאה טָאג זַא
 .קלָאפ ןייז ןּופ עמערָא יד ןציש ךיז ןלעװ ריא ןיא ןּוא

 .בָאֹומ ףיוא האּובנ ידי ןופ
 ,בָאֹומ"רֶע ןרָאװעג טסיװרַאֿפ זיא טכַאנ רעּביא ,רָאװרַאפ
 ;ןרָאװעג ןטינשרַאפ
 יי ןרָאװעג טסיװרַאּפ זיא טכַאנ רעּביא ,רָאװרַאפ
 .ןרָאװעג ןטינשרַאפ
 !ןוביד ןּוא תִיַּב ןייק ןעגנַאגענפױרַא זיא רע
 ;ןעניײװ ּוצ תומָּב יד ףיוא
 אָבדיֵמ ףיוא ןּוא ֹובנ ףיוא
 ;בָאֹומ ןרעמָאי טּוט
 ,ךילּפ ַא זיא ּפעק ענייז עלַא ףיוא
 .ןטינשעגּפָא זיא דרָאּב רעדעװטעי
 ;קַאז ןָא ןעמ טרּוג ןסַאג ענייז ןיאי
 ,קרעמ עריא ןיא ןּוא רעכעד עריא ףיוא
 : -,ןרעמָאי רעכַאלטיא טּוט
 .ןיײװעג ןיא טיינעצ

 ,הֵלְעלֶא ןּוא ןֹוּבשֶח טּוט ןגָאלק ןּואי -
 .;לוָק רעייז טרעהעג טרעװ ץֵהַי ויּב
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 ;בָאֹומ ןּופ עטנּפָאװַאּב יד ןעיײרש םּורד
 .יױרעטיצ םיא טּוט לעז ןייז
 ,ןגָאלק טּוט בָאֹומ ףיוא ץרַאה ןיימ*
 ,רַעֹוצ זיּב ןכיירג ענעפָאלטנַא עריא
 ;ּוק רעקירָאיײירד רעד
 ,תיחול ןּופ גנַאגפױרַא רעד םורָאװ
 ;ןײװעג טימ ףױרַא ןעמ טייג םיא
 םִיַנֹורֹוח ןּופ געוו םעד ףיוא םורָאװ
 .ףיוא יז ןּביײה ײרשעגכָארּב ַא
 םירמנ ןּופ ןרעסַאװ יד םורָאװ"
 ;ןרעװ שינעטסיװ ַא ןלעװ
 ,ץכַאטיײרק סָאד זיא טרַאדרַאפ םורָאװ
 ,זָארג סָאד זיא טדנעלרַאפ
 .ָאטינ זיא סנירג ןייק
 ,טלמַאזעגנָא ןּבָאה יז סָאװ עּפֶש יד ,םּורדי
 ,ןטלַאהַאּב ןּבָאה יז סָאװ סָאד ןּוא
 .ןגָארטקעװַא סעּברעװ יד ןּופ ךייט םּוצ יז ןלעװ
 טלגנירעגמּורַא טָאה יירשעג סָאד םורָאװי
 ;בָאֹומ ןּופ קרַאמעג םעד
 ,הללי ריא טייג םִיַלנָא זיּב
 .הללי ריא םילַא-רַאּב זיּב ןּוא
 ;בטּולּב טימ לּופ ןענייז ןֹומיד ןּופ ןרעסַאװ יד םורָאװ'

 :ןָאלּוצ ַא ןּבעג ךָאנ ןֹומיד לעװ ךיא םורָאװ
 ,בָאֹומ ןּופ ענענּורטנַא יד רַאפ ּבייֵל ַא
 .דנַאל ןּופ ּביילּברעּביא םעד רַאפ ןּוא

 ,דנַאל ןּופ רעקיטלעװעג םּוצ רעמעל טקישי ןמ
 ,רּבדמ םּוצ סָאװ ןזלעפ יד ןּופ

 .םֶדְדֹומיִד :ליּפשטרָאװ ג .הָערְי ּועיִרְי :ליּפשטרָאװ *
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 .ןֹויִצ רעטכָאט ןּופ גרַאּב םּוצ
 :ןייז טעװ סע ןּואי
 ,רעטלנָאװרַאפ ַא לניופ ַא יװ
 ,רענעּבירטעצ ַא טסענ ַא יװ
 ,בָאֹומ ןּופ רעטכעט יד ןייז ןלעװ
 .ןֹונרַא ןּופ ןרָאפרעּביא יד ייּב
 ,הצע ןַא גנערּב;?
 ;דײשַאּב יַא ףַאש
 ,טכַאנ יד יו ןטָאש ןייד ךַאמ
 ;גָאט ןלעה ןטימ ןיא
 ,ענעסיוטשרַאפ יד גרָאּברַאפ
 .ןקעלּפטנַא טינ ּוטסלָאז ןטלגָאװרַאפ םעד
 ,ענעסױטשרַאפ-סבָאֹומ--עניימ ריד יב ןעניוװ ןלָאװ

 ,רעּבױר םעד ןּופ שינעגרָאּברַאפ ַא ייֵז ייֵו
 ,גנוקירד יד זיא קעװַא ויּב
 ,ּביױר רעד טקידנעעג
 ;דנַאל ןסיוא רעטערטעצ יד טדנעלרַאפ
 ,ןָארט רעד זיא דָאנעג ףיוא טלעטשענפיוא םורָאװ
 ,טלעצעג סדוד ןיא ,תמא טימ טציז םיא ףיוא ןּוא
 ,טכער טכוו סָאװ רעטכיר ַא
 ."טייקיטכערעג ףיוא ךיג זיא ןּוא

 בָאֹומ ןּופ טייקצלָאטש יד טרעהעג ןּבָאה רימ;
 ;ויא רע ץלָאטש רעייז יװ
 הּפצּוח ןייז ןּוא טײקצלָאטש ןייז ןּוא הוואנ ןייז
 ".טפַאה ַא ןָא ןעירעמירַאּב ענייז

 ,בָאֹומ ףיוא בָאֹומ ןרעמָאי טעװ םּורדִי
 ;ןרעמָאי טעװ רעכַאלטיא
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 תֶׂשֶרַח-ריק ןּופ סנכּוקעקניזָאר יד ךָאנ
 .ענעגָאלשרעד ןצנַאג ןיא ,ןצפיז ריא טעװ
 ,טקלעוװרַאפ ןענייז ןֹוּבשֶח ןּופ רעדלעפ יד םורָאװי
 ,הָמבִׂש ןּופ קָאטשנײװ רעד
 טלמוטרַאפ ןּבָאה ןּביױרטטױר ענייז סָאװ
 ;רעקלעפ יד ןּופ ןרַאה יד
 ,טכיירגרעד יז ןּבָאה רֶזעַי זיּב
 ;טרעדנַאװעג יז ןּבָאה רּבדמ ןויּב
 ,טַײרּפשעצ ךיז ןּבָאה ןגײװצ עריא
 .רעּבירַא יז ןענייז םי םּוצ זיּב
 רַועַ ןופ ןײװעג םעד ןיא ךיא ןײװַאּב םורדי
 ;הָמבִׂש ןּופ קָאטשנײװ םעד
 ,ןרערט עניימ טימ ןָא ךיד קנירט ךיא
 ;הלָעלֶא ןּוא ןֹוּבשֶח
 - טינש ןייד ףיוא ןּוא גנוטסּברַאה ןייד ףיוא םורָאװ
 .ןלַאפעג ייירשעגנירק ַא זיא

 טייקיטסּול יד ןּוא דיירפ יד זיא ןָאטעננייַא ןּואיי
 ;ןטרָאגטכורפ םעד ןּופ
 ,ןעגנּזעג טיִנ טרעװ רענטרעגנײװ יד ןיא ןּוא
 :טלַאשעג טינ טרעוו
 ןרעטלעק יד ןיא ןייוװ ןייק
 ;רעטערט רעד טינ טערט
 ודְדיֵה ,ןרעהפיוא טכַאמענ ּבָאה ךיא
 ,בָאֹומ ףיוא םירעדעג עניימ ףרַאה ַא יו ןעמּורּב םּורדיי

 ,תֶׂשָרֲח-ריק ףיוא דיײװעגניא עניימ ןּוא

 בָאֹומ זַא ןזײװסױרַא ךיז טעװ סע זַא ,ןייז טעװ סע ןּואיי
 בײרַא רע טעװ ,הָמָּב רעד ףיוא טימעננייא ןטסיזמּואו ךיז טָאה

 .דְדיַה :טסקעט ןיא א
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 טשינרָאג טעװ רֹע רעּבָא ,ןָאט הליפּת טו ןייז ןיא ןייג
 .ןטכירסיוא

 בָאֹומ ףיוא טדערעג טָאה טָאג סָאװ טרָאװ סָאד ויא םָאד
 ןיא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טדערעג טָאג טָאה דנוצַא רעּבָא* .לָאמַא
 טצַאשעגגנירג טעװ ,םענעגנּודעג ַא ןּופ ןרָאי יד יװ ,רָאי ירד
 רעד ןּוא ;למּוט ןסיורג םעד לַא ייּב ,בָאֹומ ןּופ דובּכ רעד ןרעו
 .,טײקרַאטש ןָא טייקיצניװ ןיילק ַא ןייז טעװ ּביײלּברעּביא

 .קָׂשָמַד ףיוא האּובנ ידי ןי
 ,טָאטש סיוא טרעװ קֶׂשֶמַד ,עז

 .ןפיוה-הברּוח ַא ןרעװ טעװ ןּוא
 ,רֵעֹורֵע ןּופ טעטש יד ןוָאלרַאפי
 ;ןייז יז ןלעװ סעדַאטס רַאפ
 ,ןרעיוה ןלעװ יז ןּוא
 .ןקערשּפָא טינ טעװ רענייק ןּוא
 ,םירפא ןּופ גנוטסעפ ַא ןרעוװ טעװ ןָאטענּפָא ןּואי
 | ;קָׂשָמַד ןּופ הכולמ ַא ןּוא
 ןרעװ טעװ םרַא ןּופ ּבײלּברעּביא רעד ןּוא
 ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ טכַארּפ יד יװ
 .תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז

 ,גָאט םענעי ןיא ןייז טעװ סע ןּוא
 : ,בקעי ןּופ טכַארּפ יד ןרעוװ טמערָארַאפ טעװ
 .ןרעװ טרעצענּפָא טעװ ּביײל ןייז ןּופ טייקטעפ יד ןּוא
 ,האּובּת טלמַאז רעטינש ַא יװ ןייז טעװ סע ןּואי
 ;ןעגנַאז יד םערָא ןייז טימ טדיינש ןּוא
 ןעגנַאז טּביײלק עמ יװ ןייז טעװ סע ןּוא
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 .םיאָפר ןּופ לָאט ןיא
 ,םיא ףיוא ןּבײלּב טעװ ּבײלקכָאנ ַא רָאני
 ,םיוּבטרעּבלײא ןַא ןּפַאלקּפָא םייּב יו
 ,ץיּפש םייּב ןּביױא ךַאלרעּפ ירד ײװצ
 .,קיטכּורפ ּביוא ,ןגײװצ ענייז ףיוא ףניפ ריפ
 .לארׂשי ןּופ טָאג רעד ,הוהי טגָאז

 ,רעפעשַאּב ןייז ּוצ ןרעק ךיז שטנעמ רעד טעװ גָאט םענעי ןיאי
 .לארׂשי ןּופ ןקילײה םּוצ ןקּוק ןלעװ ןגיוא ענייז ןּוא
 .,תוחּבומ יד ּוצ ןרעק טינ ךיז טעװ רע ןּואי
 ,טנעה ענייז ןּופ קרעוו יד
 ,טכַאמעג ןּבָאה רעגניפ ענייז סָאװ ןקּוקנָא טינ ןּוא
 .ןלַײזנּוז יד ןּוא רעמיוּבנצעג יד ןּוא

 ןייז טעטש עטסעפ ענייז ןלעװ גָאט םענעי ןיא
 ,ןציּפשנרַאּב יד ןּוא רעדלעוו יד ןּופ טײקנזָאלרַאפ יד יװ
 ;לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןגעוו ןּופ ןזָאלרַאפ טָאה עמ סָאװ
 .שינעטסיװ ַא ןייז טעװ סע ןּוא
 ,ףליה ןייד ןּופ טָאג םעד ןסעגרַאפ טסָאה םורָאװ*

 ;טנָאמרעד טינ ּוטסָאה טײקרַאטש ןייד ןּופ ולעפ םעד ןּוא
 ,טצנַאלפעג ןצנַאלפ עכַאלּביל ּוטסָאה םּורד
 ;ןענירד טצעזעגנייַא גייװצ ןדמערפ ַא ןּוא
 ,ןסקַאװ טכַאמעג סע טסָאה גנּוצנַאלפ ןייד ןּופ גָאט ןיאי*

 -ןעילּב טכַאמעג ןעמָאז ןייד ּוטסָאה סנגרָאמירפ ןּוא
 טפַאשקנַארק ןּופ גָאט ןיא ךַאלטיר ןפיוה ַא
 .קָאטײװ םענְּכּוסמ ןּוא

 ,תומּוא ליפ ןּופ גנּומּורּב יד ,ייוו:+
 ;ןעמי ןּופ ןעמּורּב סָאד יװ ןעמּורּב סָאװ
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 ,רעקלעפ ןּופ גנושיור יד ןּוא
 !ןרעסַאװ עקיטכַאמ ןּופ גנושיור יד יװ ןשיור סָאװ
 ,ןרעסַאװ ליפ ןּופ גנושיור יד יװ ןשיור רעקלעפ יד

 ,ייז ףיוא ןעײרשנָא טעװ רע רעּבָא
 ,טײװ רעד ןיא ןפולטנַא ןלעװ יז ןּוא
 ,טניוו ןרַאפ גרעּב יד ןּופ ײרּפש יװ ןרעוו טנָאיעג ןּוא
 .םערוטש ןרַאפ דָארּבױטש ַא יװ ןּוא
 !שינעקערש ַא ,עז ,טײצטנװָא ּוצ*

 .ָאטינ יז ןענייז ןגרָאמירפ רעדייא
 ,רעּבױר ערעזדנוא ןּופ קלח רעד זיא סָאד
 .רעּבױרסױא ערעזדנּוא רַאפ לרֹוג רעד ןּוא

 ,יירעמושזלגילפ ןּופ דנַאל סָאד ,ָאי ןְדֹי
 ;שוּכ ןּופ ןכייט טייז רענעי ןּופ סָאװ

 ,םיחּולש םי ןרעּביא טקיש סָאװי
 !רעסַאװ ןפיוא שמַאי ןּופ ןפיש ןיא ןּוא
 ,עקנילפ םיחּולש ,טײג
 ,המּוא רעקיצנַאלג ןּוא רעכיוה רעד ּוצ
 ,ןָא קיּביײא ןּופ קידארומ קלָאפ ַא ּוצ
 ,גנוטערטעצ ןּוא טכַאמ ןּופ המּוא ןַא
 .דנַאל ריא ךרּוד ןדיינש ןכייט סָאװ

 ,טלעװ רעד ןּופ רעניֹוװ עלַא ריאי |
 ,דרֹע רעד ףיוא טּור סָאװ ריא ןּוא |

 ,ןעז ריא טעװ ,גרעּב יד ףיוא ןָאפ ַא ףיוא טּבײה עמ ןעו
 .ןרעה ריא טעװ ,רפֹוש ַא טוָאלּב עמ ןעוו ןּוא

 ;רימ ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא םורָאװ*
 ,טרָא ןיימ ןיא ןקּוקּוצ קיאּור לעװ ךיא
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 ,טכילנוז ןיא ץיה ערָאלק יװ
 - .טיוש ןּופ ץיה רעד ןיא ןקלָאװיױט ַא יװ
 ,ץכַאילּב יד טקידנעעג ןעו ,טינש ןרַאפ םורָאװי
 -,ךיו טקיטײצ סָאװ ּבױרטנײװ ַא טרעו ץָארּפש רעד ןּוא
 ,סרעסעמגַײװצ טימ ךַאלננעה יד ןדײנשּפָא רע טעװ
 .קעװַא טפרַאװ ןּוא ּפָא רע טּוט ןגײװצ יד ןּוא
 םענייא ןיא ןרעװ טזָאלעגרעּביא ןלעװ ייז'
 ,גרעּב יד ןּופ לגיופּביור ןרַאפ
 ;דרע רעד ןּופ היח רעד רַאפ ןּוא
 ,לגיופּבױר רעד ףיורעד ןרעמּוז טעװ ןּוא
 .ןרעטניוװ ףיורעד טעװ דרע רעד ןּופ היח ךַאלטיא ןּוא

 - ןרעװ טכַארּבעג טעװ טייצ רענעי ןיאז
 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג ּוצ הנּתמ ַא
 ,המוא רעקיצנַאלג ןּוא רעכיוה רעד ןּופ
 ,ןָא קיּביײא ןּופ קידארֹומ המוא ןַא ןּופ
 ,גנוטערטעצ ןּוא טכַאמ ןּופ קלָאפ ַא
 ,דנַאל ןייז ךרּוד ןדיינש ןכייט סָאװ
 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג ןּופ ןעמָאנ םעד ןּופ טרָא םּוצ
 .ןויִצ גרַאּב םּוצ

 .םִיַרצִמ ףיוא האּובנ ידי ןלי

 ,ןקנילפ ַא ןקלָאװ ַא ףיוא טיר טָאג ,עז
 ;םִיַרצִמ ןייק טמּוק רע ןּוא
 ,םיא רַאפ ןעלסיירט ךיז ןלעװ םִיַרצִמ ןּופ רעטענּפָא יד ןּוא
 .םיא ןיא ןייגעצ טעװ םִיַרצִמ ןּופ ץרַאה סָאד ןּוא
 ,םִיַרֵצִמ ףיוא םִיַּרִצִמ ןצײרנָא לעװ ךיא ןּוא*
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 ,רעדּורּב ןײז ןגעק רעכַאלטיא ןטלַאה המחלמ ןלעװ יז ןּוא
 ,רֹּבִח ןייז ןגעק רעכַאלטיא ןּוא
 ,טָאטש ַא ןגעק טָאטש ַא
 .ךיירגיניק ַא ןגעק ךיירגיניק ַא
 ,ריא ןיא םִיַרצִמ ןּופ טסייג רעד ןרעװ טעװ טקידײלעגסױא ןּוא*

 ;ןכַאמ טשינּוצ ךיא לעװ הצע ריא ןּוא
 ,רעלפערפ יד ייּב ןּוא ,רעטעגּפָא יד ייּב ןשרָאפ ןלעװ יז ןּוא
 .תוחּור יד ייּב ןּוא ,רעטסייג יד ייּב ןּוא
 םִיַרצִמ ןרעפטנערעּביא לעװ ךיא ןּוא!
 ,רַאה ןטרַאה ַא ןּופ טנַאה רעד ןיא
 ,ייז .רעּביא ןקיטלעװעג טעװ ךלמ רעגנערטש ַא ןּוא
 .תֹואָבצ ןּופ טָאג ,רַאה רעד טגָאז

 ,םי ןּופ ןייגסיוא ןלעװ ןרעסַאװ יד ןּוא*
 .ןרעװ ןקורט ןּוא טנקירטעגסיוא טעװ ךייט רעד ןּוא
 ,ןכייט יד ןרעוו ןלעװ קיּפמּוד ןּואי
 ;םִיַרצִמ ןּופ ןסולפ יד ןרעװ טנקירטעגסיוא ןּוא טרענימרַאפ
 ,טקלעוורַאפ ןרעװ ריאַא ןּוא רָאר
 ,סולינ םייּב טרעוו ליוהי
 ,סולינ םענופ דנאר םייּב
 סולינ םייּב עטייזרַאפ סָאדלַא ןּוא
 .ָאטינ ןּוא ,טײװרַאפ ,טנקירטרַאפ טרעוו
 ,רעשיפ יד ןלעװ ןנָאלק ןּואי
 ,סולינ ןיא עקטנעו ַא ןפרַאװ סָאװ עלַא ןלעװ ןרעיורט ןּוא
 .ןטינשרַאפ ןרעװ רעסַאװ ןפיוא ץענ ַא ןטײרּפש סָאװ יד ןּוא
 ןרעװ ןלעװ טמעשרַאפ ןּוא"
 ,סקַאלפ ןטמַאקעג ןּופ רעטעּברַא יד
 .גייצסייוו ןּופ רעּבעו יד ןּוא
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 ;טּפַאלקעצ ןייז ןלעװ ןטַאטשרַאװ עריא ןּוא"
 .טימעג ןיא טּבירטַאּב רעטעּברַאנױל עלַא

 ,ןַעֹוצ ןּופ ןרַאה יד ןענייז ןרַאנ רעטיוליי
 ןהערַּפ ןּופ םיצעֹוי עטסגילק יד
 .טָארַאּב רעשירַאנ ַא ןענייז
 :ןהערַּפ ּוצ ןגָאז ריא טנעק יװ
 ,ךיא ןיּב םימכח ןּופ ןּוז ַא
 ?עקיטיײצרַאפ םיכלמ ןּופ ןּוז ַא
 ?םימכח ענייד ןעד יז ןענייז וויי

 ;ןגָאז ריד טשרָאקַא יז ןלָאז
 תֹואָבצ ןּופ טָאג סָאװ ןסיװ ןעמָאל ןּוא
 .םִיַרצִמ ףיוא ןטָארַאּב טָאה
 ,םִיַרצִמ ןּופ ןרַאה יד ןענייז טשירַאנרַאפ*

 ;ףֹונ ןּופ ןרַאה יד ןענייז טרַאנעגּפָא
 םִיַרצִמ ןּבָאה טריפרַאפ
 .םיטבש עריא ןּופ יַנּפ יד
 ריא ןיא ןסָאגעגנײרַא טָאה טָאג

 ;שינעײרדרַאפ ןּופ טסייג ַא
 גנּואּוט ןייז לַא ןיא ןעלקַאװ ךיז םִיַרצִמ טכַאמעג ןּבָאה יז ןּוא
 .ןכערּב ןייז ייּב ןעלקַאװ ךיז טּוט רוּכיש ַא יװ

 ּוטפיוא ןַא ןייז טינ טעװ םִיַרצִמ ןיא ןּואי*
 ,קע ןַא רעדָא ּפָאק ַא סָאװ
 .ןָאטּפױא לָאז "לטירכייט ַא רעדָא גײװצלטיײט ַא

 ,רעּבַײװ יװ ױזַא ןייז םִיַרצִמ טעװ גָאט םענעי ןיא'*
 ןטסגנַא ןּוא ןרעטיצ טעװ רע ןּוא
 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג ןּופ טנַאה רעד ןּופ ךָאפ ןרַאפ
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 .םיא ףיוא ןכָאפ טּוט רע סָאװ
 ;שינעקערש ַא םִיַרצִמ רַאפ ןרעװ טעװ הדּוהי ןּופ דנַאל סָאד ןּואיי

 ןטסגנַא רע טעװ ,ןענָאמרעד םיא סע טעװ עמ רָאנ ןעוו
 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג ןּופ טָארַאּב םעד רַאפ
 .םיא ףיוא ןטָארַאּב טּוט רע סָאװ

 םִיַרצִמ דנַאל ןיא ןייז ןלעװ גָאט םענעי ןיא
 ,ןַעַנּכ ןּופ ךַארּפש יד ןדער סָאװ טעטש ףניפ
 ;תֹואָבצ ןּופ טָאג ּוצ ןרעווש ןּוא
 .ןרעװ ןפּורעג ענייא טעװ גנורעטשעצ ןּופ טָאטש יד

 גָאט םענעי ןיא*
 ,םִיַרצִמ דנַאל ןטימ ןיא טָאג ּוצ חּבומ ַא ןייז טעװ
 .קרַאמעג ריא ייּב טָאג ּוצ ןייטשלייז ַא ןּוא
 תודע םּוצ ןּוא ןכייצ םּוצ ןייז טעװ סע ןּואי

 ;םִיַרצִמ דנַאל ןיא תֹואָבצ ןּופ טָאג רַאפ
 ,רעקירד ןגעוו ןּופ טָאג ּוצ ןעיירש ןלעװ יז זַא
 ,רעטיירטש ַא ןּוא רעפלעה ַא ןקיש יז רע טעװ
 .ןייז ליצמ יז טעװ רע ןּוא
 ,םִיַרצִמ ּוצ ןענעקרעד ןזָאל ךיז טעװ טָאג ןּוא*י

 ,גָאט םענעי ןיא טָאג ןנעקרעד ןלעװ םירצִמ יד ןּוא
 ,רעפּפָאזייּפש ןּוא רעפּפָאטכַאלש טימ ןעניד ןּוא
 .ןלָאצַאּב ןּוא טָאג ּוצ רדנ ַא ןייז רדנמ ןּוא

 --םִיַרצִמ ןגָאלּפ טעװ טָאג ןּואיי
 ;ןלײה ןּוא ןנָאלּפ
 ,טָאג ּוצ ןרעקמּוא ךיז ןלעװ יז זַא ןּוא
 .ןלײה יז ןּוא ,יײז ּוצ ןטעּברעּביא ךיז רע טעװ
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 ,רּוׁשַא ןַײק םִיַרצִמ ןּופ געוו ַא ןייז טעװ גָאט םענעי ןיאי
 ,םִיַרצִמ ןיא ןעמּוק טעװ רּושַא ןּוא
 ,רּוׁשַא ןיא םִיַרצִמ ןּוא
 .רּוׁשַא טימ (טָאנ ןעניד טעװ םִיַרצִמ ןּוא

 ןייז לארׂשי טעװ גָאט םענעי ןיא!
 ,רּושַא ּוצ ןּוא םִיַרצִמ ּוצ רעטירד ַא
 ;דרע רעד ןּופ ןטימ ןיא גנושטנעּב ַא
 :ןגָאז ּוצ יװַא ,טשטנעּבעג םיא טָאה תֹואְבצ ןּופ טָאג לייו'

 ,םִיַרצִמ קלָאפ ןיימ ןייז לָאז טשטנעּבעג
 ,רּוׁשַא ,טנעה עניימ ןּופ קרעװ סָאד ןּוא
 .לארׂשי ,גנּוּברַא ןיימ ןּוא

 ןעװ ,דֹודשַא ןייק ןעמוקעג זיא ןָּתרַּת סָאװ רָאי םעד ןיאי ר
 טָאה רע ןּוא ,טקישעג םיא טָאה רּוׁשַא ןּופ ךלמ רעד ןֹוגרַס

 ןיא? ;ןעננּוװצַאּב יז טָאה ןּוא ,דֹודשַא טימ ןטלַאהעג המחלמ
 ,ןצֹומָא ןּופ ןּוז םעד ּוהָיעַשי ךרּוד טדערעג טָאג טָאה טייצ רענעי
 ,ןדנעל עניײד ןּופ קַאז סָאד ןדניּבּפָא טסלָאז ןּוא ,ייג :ןגָאז ּוצ ױזַא
 יױזַא רע טָאה .סּופ ןייד ןּופ ןעיצּפָארַא ּוטסלָאז ךּוש ןייד ןּוא
 טור ןּוא טעקַאנ ןעגנַאגעגמּורַא :ןָאטעג
 :טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא*
 ןעגנַאגעגמּורַא זיא ּוהָיעַשי טכענק ןיימ יװ יױזַא
 ,רָאי יירד סעװרָאּב ןּוא טעקַאנ
 ,שּוּכ ףיוא ןּוא םִיַרצִמ ףיוא ןכייצ ַא ןּוא ןמיס ַא רַאפ
 ןריפקעװַא רּוׁשַא ןּופ ךלמ רעד טעװ יװַא*
 ,שּוּכ ןּופ ענעּבירטרַאפ יד ןּוא ,םִיַרצִמ ןּופ ענעגנַאפעג יד
 ,סעװרָאּב ןּוא טעקַאנ ,עטלַא ןּוא עננוי
 .םִיַרצִמ ןּופ דנַאש רעד ּוצ ,ּבײלרעטניה ןטקעדעגּפָא טימ
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 טמעשרַאפ ןּוא ןכָארּבעצ ןייז ןלעװ יז ןּוא
 ,קוקסיוא רעייז ,שּוּכ ןגעוו ןּופ
 .גנומירַאּב רעייז ,םִיַרצִמ ןגעוו ןּופ ןּוא
 דנַאלגערּב ןקיזָאד ןּופ רעניֹוװַאּב רעד ןּואי
 :גָאט םענעי ןיא ןגָאז טעװ
 ,קּוקסיוא רעודנּוא ןּופ ןרָאװעג זיא ױזַא ,עז
 ,ףליה ךָאנ ןפָאלעג ןיהַא ןענייז רימ סָאװ
 ,רּושַא ןּופ ךלמ ןּופ ןרעוו ּוצ לוצינ
 ?ןרעװ ןענּורטנַא רימ ןלעוװ יװ ןּוא

 .םִי םייּב רּבדמ םעד ףיוא האּובנ ידי אר
 ;ןייגכרוד סע טעװ םורָד ןיא סמערּוטש יװ

  .דנַאל ןקידארֹומ ַא ןּופ ,סע טמּוק רּבדמ ןּופ
 :ןרָאװעג טגָאזעגנָא רימ זיא גנואעז ערעזוש ַאי
 .טּבױר רעּבױר רעד ןּוא ,טשלעפ רעשלעפ רעד
 !יַדָמ ,רעגעלַאּב !םָליֵע ףױרַא ,יײנ
 .ןרעהפיוא ךיא ךַאמ ריא ךרּוד סָאװ ןצפיז עלַא

 ,שינרעטיצ טימ לּופ ןדנעל עניימ ןענייז םּורדי
 | ןעמּונעגנָא ךימ ןּבָאה ןעייוו
 ;ןרעניװעג ַא ןּופ ןעיײװ יו
 ,ןרעה טינ ןעק ןּוא טמירקעצ ןיּב ךיא
 .ןעז טינ ןעק ןּוא טלמּוטעצ ןיּב ךיא
 ,ץרַאה ןיימ זיא טלודעצי
 ;טלױרנעצ ךימ טָאה טסגנַא ןַא
 טנװָא ןקיטסּולג ןיימ
 .טכַאמעג רעדיוש ּוצ רימ ןעמ טָאה



 95 אכ היעשי

 ,שיט םעד טיירג עמי
 ,עקעד יד טקעד עמ
 --טקנירט עמ ,טסע עמ
 ,ןרַאה ריא ,ףיוא טייטש,
 '!דליש םעד טּבלַאזַאּב

 :טנָאזעג טָאג רימ ּוצ טָאה ױזַא םורָאװי
 : ;רעטכעװ ַא לעטש יג
 .ןגָאז רע לָאז ןעז טעװ רע סָאװ
 ,טיירעג ַא ןעז טעװ רע זַא ןּואי
 ,דרעפ ןענַאּפשעג
 ,ןעלזייא טיירעג ַא
 ,ןעלמעק טיירעג ַא
 ,גנּוכרָאה ַא ןכרָאה רע לָאז
 .עסיורג ַא גנּוכרָאה ַא

 צ

 ;ּבײל ַא יו ןעירשענסיוא רע טָאה!
 ,טָאג ,םערוטכַאװ ןפיוא
 ,גָאט ייּב דימּת ךיא ייטש
 גנּוטיה ןיימ ףיוא ןּוא
 .טכענ עלַא טלעטשעג ךיא ןיּב

 ןעמוקעג זיא טָא ,עז ןּואי
 ;דרעפ ןענַאּפשעג ,ןשטנעמ טיירעג ַא
 :טנָאזעג ןּוא ןפּורעגסױא טָאה רע ןּוא
 ,לבָּב זיא ןלַאפעג ,ןלַאפעג
 רעטעגצינש עריא עלַא ןּוא
 .דרע רעד ּוצ ןכָארּבעצ ןעמ טַאה
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 ,עניימ ענעשָארדעג ּודיי
 ,רעייש ןיימ ןּופ דניק ןּוא
 תֹואָבצ ןּופ הוהי ןּופ טרעהעג ּבָאה ךיא סָאװ
 ,לארׂשי ןּופ טָאג םעד
 ,טלייצרעד ךיא ּבָאה ךייַא

 .הָמּוד ףיוא האּובנ ידי
 :ריִעִׂש ןּופ ןעמ טפּור רימ ּוצ
 ?טכַאנ רעד ןּופ סָאװ ,רעטכעוו
 ?טכַאנ רעד ןּופ סָאװ ,רעטכעוו
 :רעטכעוו רעד טגָאז*

 ;טכַאנ ךיוא ןּוא ןגרָאמירפ ןעמּוקעג
 ,טגערפ ,ןגערפ טליװ ריא ּביֹוא
 .ןייג ּוצ רעדיוװ טמּוק

 .בֵרֵע ףיוא האובנ יד:*
 ,בֵרע ןיא ןקיטכענ ריא טעװ דלַאװ ןיא יו
 .םינָדד ןּופ ןענַאװַארַאק
 ;ןקיטשרָאד םעד ןגעקטנַא רעסַאװ טגנערּב-*

 אָמיֵּת דנַאל ןּופ רעניֹוװַאּב יד
 .ןטלנָאװרַאפ םעד םיא רַאפ טיורּב טימ ןענעגעגַאּב ןלָאז
 ,ןפָאלטנַא ייז ןענייז ןדרעווש ןּופ םורָאװ*

 ,דרעװש רענעגיוצעג רעד ןּופ
 ,ןניוּב ןטנַאּפשעג םעד ןּופ ןּוא
 .המחלמ רערעווש רעד ןּופ ןּוא

 :טגָאזעג טָאג רימ ּוצ טָאה ױזַא םורָאװ*
 ,םענעגנודעג ַא ןּופ ןרָאי יד יװ ,רָאי ַא ךָאנ ןיא
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| 
 - ,הָדק ןּופ טכַארּפ עצנַאג יד ןרעװ טדנעלרַאפ טעװ
 ,טיײלנגיוּב לָאצ ענעּבילּבעג יד ןּואי

 ,רָדָק ןּופ רעדניק יד ןּופ םירֹוּביג יד
 ,קיצניװ ןייז ןלעװ
 .טדערעג טָאה לארׂשי ןּופ טָאג רעד הוהי םורָאװ

 .גוואעז ןּופ לָאט םעד ףיוא האובנ ידי בר
 ןעד ריד זיא סָאװ

 ,ףױרַא רעכעד יד ףיוא ןצנַאג ןיא טסיּב ּוד סָאװ
 ,טָאטש עקישיור ּוד ,למּוט טימ עלּופ ּודי

 ?ךַרּכ רעקיטסּול ּוד
 ,ןגָאלשרעד דרעווש ןּופ טינ ןענייז ענעגָאלשרעד ענייד
 .עטייטעג המחלמ ןיא טינ ןּוא
 ,ןפָאלטנַא םענייא ןיא ןענייז רעריפ ענייד עלַא*
 ;ןרָאװעג ןעננַאפעג יז ןענייז ןגיוּב ַא ןָא
 -ןרָאװעג ןעגנַאּפעג םענייא ןיא ןענייז ענענופעג ענייד עלַא
 .ןפָאלטנַא טײװ רעד ןיא ןענייז סָאװ יד
 ,רימ ןּופ ּפָא ךייַא טרעק :טגָאזעג ךיא ּבָאה םורד*
 ;ןעניײװ ךַאלרעטיּב ךימָאל
 ,ןטסײרט ּוצ ךימ ןייטשּוצ טינ טלָאז ריא
 .קלָאפ ןיימ רעטכָאט רעד ןּופ ךָארּב םעד ףיוא
 טייקטלמוטעצ ןּוא גנּוטערט ןּוא למּוט ןּופ גָאט ַא םורָאװ
 ;גנואעז ןּופ לָאט ןיא ,תֹואָבצ ןּופ טָאג ,רַאה םעד יּב ויא
 .גרַאּב ןויּב יירשעג ַא ןּוא ,יױרעױמ טכערּב עמ
 ,לטייּבלייפ םעד טנָארט םֶליֵע ןּואי
 ,רעטייר ןשטנעמ הנחמ ַא טימ
 .דליש םעד טוײלּבטנַא טָאה ריק ןּוא
 ,ןעװעג זיא סע ןּואי

 .רק רקרקמ :ליּפשטרָאװ *
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 ,ןגעווטײר טימ ןרָאװעג לּופ ןענייז ןלָאט עטסעּב ענייד זַא
 ,רעיוט ןגעק טלעטשענסיוא ךיז ןלעטש ןּבָאה רעטייר יד ןּוא
 ,טקעדענּפָא ןעמ טָאה הדּוהי ןּופ קעדּוצ םעד ןּוא
 .זױהדלַאװ ןּופ ןפַאװ ןפיוא טקוקעגסיוא ּוטסָאה גָאט םענעי ןיא
 ןעועג ריא טָאה טָאטשיסדוד ןּופ ןטלַאּפש יד ןּואי
 ;ליפ ןענייז יז וַא
 .ךייט ןטשרעטנוא ןּופ רעסַאװ סָאד טלמַאזעגנייַא טָאה ריא ןּוא
 ,טנכייצרַאפ ריא טָאה םִיַלָׁשּורי ןּופ רעזייה יד ןּואי

 .רעיומ יד ןקיטסעּפַאּב ּוצ רעזייה יד ןפרָאװעגניײַא ןּוא
 ,טכַאמעג ריא טָאה ןרעיומ ײװצ יד ןשיװצ טרָאלמַאז ַא ןּואי

 .ךייט ןטלַא ןּופ רעסַאװ םעד רַאפ
 ,ןָאטעג סע טָאה סָאװ םעד ּוצ טקּוקעג טינ טָאה ריא ןּוא
 ןָא גנַאל ןּופ טרעשַאּב סע טָאה סָאװ םעד ןּוא
 .ןעזעג טינ ריא טָאה

 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג ,רַאה רעד ןּואיי
 ,גָאט םענעי ןיא ןפורעג טָאה
 ,שינעכילּפ ּוצ ןּוא גָאלק ּוצ ןּוא ןיײוװעג ּוצ
 ;קַאז ןטרּוננָא םּוצ ןּוא
 ,החמׂשודושׂש זיא סע טשרעי*

 ,ףָאש ןטכעש ןּוא רעדניר ןעליוק
 ;ןײװ ןעקנירט ןּוא ,שיילפ ןסע
 ,ןעקנירט ןּוא ןטע
 ."ןּברַאטש רימ ןלעװ ןגרָאמ םורָאװ

 :ןרעיוא עניימ ןיא טקעלּפטנַא ךיז טָאה תֹואָבצ ןּופ טָאג ןּוא;*
 ןרעװ ןּבעגרַאפ ְךייַא טעװ דניז עקיזָאדיד ּביױא
 - !ןּברַאטש טעװ ריא ויּב
 .תֹואָבצ ןּופ טָאג ,רַאה רעד טנָאזעג טָאה
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 ;תֹואָבצ ןּופ טָאג ,רַאה רעד טנָאזעג טָאה יוװַאי*
 ,רעעופיוא ןקיזָאדמעד ּוצ םּוק יינ
 :ץַאלַאּפ ןרעּביא סָאװ אְנבֶש ּוצ
 ,ָאד ּוטסָאה ןעמעוו ןּוא ,ָאד ּוטסָאה סָאװי*

 ,טקַאהענסױא רבק ַא ָאד ריד טסָאה ּוד סָאװ
 ,רבק ןייד ךייה רעד ןיא טקַאהעגסױא טסָאה סָאװ ּוד
 ?ונּוניֹוװ ַא ולעפ ןיא ןטינשענסיוא ךיז
 ,רעדיילש ןקיטכַאמ ַא ךיד טרעדײלש טָאג ,עזי

 ;קידנעײרד םּוא ךיד טיירד ןּוא
 ,ןעילּוקקעװַא ךיד רע טעװ לּוק ַא ןיא ןעילוקי

 .דנַאל קימיורטיײרּב ַא ןיא ,לַאּב ַא יװ
 ,ןּברַאטש ּוטסעװ ןטרָאד
 ,ןגעװטיײר עקיטכַארּפ ענייד ןייז ןלעװ ןטרָאד ןּוא
 !רַאה ןייד ןּופ זיוה םעד ןּופ דנַאש ּוד
 ,דנַאטש ןייד ןּופ ןסױטשּפָארַא ךיד לעװ ךיא ןּואי

 .ןפרַאװּפָארַא ךיד ןעמ טעװ לעטש ןייד ןּופ ןּוא
 ,גָאט םענעי ןיא ןייז טעװ סע ןּואי

 .ןּוהָיִקלַח ןּופ ןּוז םעד םיקָילֶא טכענק ןיימ ןפּור ךיא לעװ
 ,לדמעה ןייד ןָאטנָא םיא לעװ ךיא ןּואיי

 ,ןדניּבמּורַא םיא ךיא לעװ לטרַאג ןייד ןּוא
 ;טנַאה ןייז ןיא ןּבעג ךיא לעװ הלשממ ןייד ןּוא
 ,םִיַלָשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב םּוצ רעטָאפ ַא רַאפ ןייז טעװ רע ןּוא
 .הדּוהי ןּופ זיוה םּוצ ןּוא

 ,לסקא ןייז ףיוא זיוה סדוד ןּופ לסילש םעד ןּבעג לעװ ךיא ןּואיי
 ,ןסילשרַאפ טינ טעװ רענייק ןּוא ,ןענעפע טעװ רע ןּוא
 .ןענעפע טינ טעװ רענייק ןּוא ,ןסילשרַאפ טעװ רע ןּוא
 לקעלפ ַא יװ ןקיטסעפַאּב םיא לעװ ךיא ןּואי

 ;טרָא ןרעכיז ַא ןיא
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 ,זיוה סרעטָאפ ןייז רַאפ דובּכ ןּופ ןָארט ַא ןייז טעװ רע ןּוא
 ,זיוה סרעטָאפ ןייז ןּופ למעזעג עצנַאג סָאד ןּוא

 ,טייק ןּוא דניק
 ,ןסעפעג עניילק עלַא םיא ףיוא ןעגנעהנָא ןלעװ
 .ןסעפעגנורק עלַא זיּב ןּוא ןסעפעננקעּב יד ןּופ
 ,תֹואבצ ןּופ טָאג טגָאז ,גָאט םענעי ןיא*

 לקעלפ סָאד ןרעװ ןָאטעגּפָא טעװ
 ,טרָא ןרעכיז ַא ןיא טקיטסעּפַאּב זיא סָאװ
 ,ןלאפּפָארַא ןּוא ןרעװ טקַאהעגּפָא טעװ ןּוא
 ;ןרעװ ןטינשרַאפ טעװ םיא ףיוא טָאװ אׂשמ יד ןּוא
 .טדערעג טָאה טָאג םורָאװ

 .רֹוצ ףיוא האובנ ידי ןֵר
 ,שישרַּת ןּופ ןפיש ריא טרעמָאי

 ;גנַאגנייַא ןַא ןָא ,זיוה ַא ןָא ,טסיװרַאפ זיא יז םורָאװ
 םיּתַּכ יד ןּופ דנַאל ןּופ
 .ןרָאװעג טקעלּפטנַא יז סָאד זיא
 ;גערּב ןּופ רעניֹוװַאּב ריא ,ליטש טייזי

 ,ןֹודיצ ןּופ םירחוָס יד סָאװ ּוד
 .טליפעגנָא ךיד ןּבָאה ,רערָאפ-םי יד
 ,רֹוחיש ןּופ ןעמָאז רעד זיא ןרעסַאװ עסיורג רעּביא ןּוא*
 ;ןעװעג םּוקנייַא ריא ,סולינ ןּופ טינש רעד
 .רעקלעפ יד ןּופ קרַאמ רעד ןעװעג זיא יז ןּוא
 ,טגָאזעג טָאה םי רעד םורָאװ ,ןֹודיצ ךיז םעש
 :ןגָאז ּוצ יװַא ,םִי ןּופ גנוטסעפ יד
 ,ןרָאּבעג טינ ןּוא טקָאטײװעג טינ רָאג טלָאװ ךיא יו
 ,ןגיוצרעד טינ םירּוחּב ןייק ןּוא
 .טכַארּבעגפיוא ןעיורפננּוי רעדָא
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 ,םִיַרצִמ ןיא ןרעה טעװ עמ זַאי
 .רֹוצ ןּופ גנורעה רעד ייּב ןרעטיצ ןעמ טעװ

 ,שישרַּת ןייק רעּבירַא טייג?
 .גערּב ןּופ רעניֹוװַאּב ריא ,טרעמָאי
 ,עקיטסול יד ךייַא סָאד זיאי
 געט עקיטייצרַאפ עירפ ןּופ סָאװ
 סיפ עריא ןריפ יז ןגעלפ
 ?ןעניֹוװ ּוצ ןטײװ רעד ןיא
 ,רעטנױרקַאּב רעד רֹוצ ףיוא ןטָארַאּב סָאד טָאה רעווי
 ,תוררׂש ןעװעג ןענייז םירחוָס עריא סָאװ
 ?דרע רעד ןּופ םידּבכנ יד טײלסלדנַאה עריא
 ,ןטָארַאּב סָאד טָאה תֹואָבצ ןּופ טָאג

 ,טייקנייש רעדלַא ןּופ ץלָאטש םעד ןכעוושרַאפ ּוצ
 .דרע רעד ןּופ םידּבכנ עלַא טצַאשעגגנירג ןכַאמ ּוצ
 ,סולינ רעד יװ דנַאל ןייד ץיילפרעּביא:*

 .םַאצנייא ןייק רעמ ָאטינ ,שישרַּת רעטכָאט
 ,םי ןרעּביא טנַאה ןייז טקערטשעגסיוא טָאה רעיי

 ;תוכּולמ ןרעטיצ טכַאמעג טָאה רע
 ,ןַעֵנּכ ןגעוו ןלױפַאּב טָאה טָאג
 .ןעגנוטסעפ עריא ןגיליטרַאפ ּוצ

 ,ןייז קיטסּול רעמ טינ טסעװ :טגָאזעג טָאה רע ןּוא;*
 .ןֹודיצ רעטכָאט יורפגנוי עטדנעשעג
 ;םיּתַּכ ןייק רעּבירַא יג ,ףיוא ייטש
 .ןּבָאה טינ החּונמ ןייק ּוטסעװ טרָאד ךיוא
 --םידׂשַּכ יד ןּופ דנַאל סָאד ,עזי*

 ןעװעג טינ ךָאנ זיא המּוא עקיזָאדיד
 --טייל-רּבדמ רַאפ טסעפטנּורגעג סע טָאה רּוׁשַא ןעוו
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 ,סמערּוטרענעלַאּב ערעיײז טלעטשעגפיוא ןּבָאה יז
 ;ןצַאלַאּפ עריא ןפרָאװעגנייַא ןּבָאה יז
 .הברּוח ַא רַאפ טכַאמעג יז טָאה עמ
 ,שישרַּת ןּופ ןפיש ריא טרעמָאיי

 .גנוטסעפ רעיא זיא ןרָאװעג טסיװרַאפ םורָאװ

 :גָאט םענעי ןיא ןייז טעװ סע ןּוא-*
 ,רָאי קיצעּבי ןסעגרַאפ ןייז רֹוצ טעװ
 ;ךלמ ןייא ןּופ געט יד יװ ױזַא
 רֹוצ טימ ןעשעג טעװ רָאי קיצעּביז ןּופ ףוָס םּוצ
 :הנֹוז רעד ןּופ גנַאזעג ןיא יװ ױזַא

 ,ףרַאה ַא םעני*
 ,טָאטש ןיא םּוא יינ
 ;הנֹוז ענעסעגרַאפ
 ,ןייש ליּפש
 ,ליפ גניז
 .ןרעװ טנָאמרעד טסלָאז ידּכ

 ,רָאי קיצעּביז ןּופ ףוָס םּוצ ןייז טעװ סע ןּואי
 ,רֹוצ ןָא ןענָאמרעד ךיז טָאג טעװ
 ,ןיול-הנֹוז ריא ּוצ ןרעקמּוא ךיז טעװ יז ןּוא
 טלעוװ רעד ןּופ ןכיײרגיניק עלַא טימ ןרעקרַאפ רעדיװ טעװ ןּוא
 .דרע רעד ןּופ טכיזעג ןפיוא
 ןיול-הנֹוז ריא ןּוא טסנידרַאפ ריא רעּבָא

 ;טָאנ ּוצ קילײה ןייז טעװ
 ;ןרעװ ןסָאלשעגנײַא טינ ןּוא ןטלַאהַאּב טינ טעװ רע
 ,טסנידרַאפ ריא ןייז טעװ טָאג רַאפ ןציז סָאװ יד רַאפ טרעיינ
 .םענייש ַא קעדּוצ ַא רַאפ ןּוא ,טַאז ּוצ ןסע ּוצ
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 ,ײיז טסיװרַאפ ןּוא דרע יד סיוא טקידייל טָאג ,עזי דר
 ,םינּפ ריא ןעיירדעצ טעװ ןּוא

 .רעניֹוװַאּב עריא ןטײרּפשעצ ןּוא
 ,ןייז טעוװ סע ןּוא*
 ,ןהֹּכ רעד יװַא קלָאפ סָאד ױזַא
 ,רַאה ןייז יװַא טכענק רעד ױזַא
 ,עטנרַאה ריא ױזַא טסניד יד יװַא
 ,רעפיוקרַאפ רעד ױזַא רעפיוק רעד ױזַא
 ,רעײל רעד ױזַא הָולַמ רעד ױזַא
 .םיא ןּופ טנָאמ עמ סָאװ רעד ױזַא רענָאמ רעד יװַא
 ,דרע יד ןרעװ טקידיײלעגסױא טעװ טקידײלעגסױאי
 ;ךןרעװ טּבױרעצ יז טעװ טּביױרעצ ןּוא
 .טרָאװ עקיזָאדסָאד טדערעג טָאה טָאג םורָאװ
 ,דרע יד זיא :טקלעוורַאפ ,טלבָארַאפי
 ,טלעוו יד זיא טקלעוװרַאפ ,ןטינשרַאפ
 .דרע רעד ןּופ טייל עכיוה יד ןטינשרַאפ
 ,רעניֹוװַאּב עריא רעטנּוא קידניז זיא דרע יד ןּוא
 ,ןעגנונרעל יד ףיוא ןעוועג רבֹוע ןּבָאה יז םורָאװ
 ,ץעזעג סָאד ןטערטעגרעּביא
 .דנּוּב ןקיּבײא םעד טרעטשרַאפ
 ,דרע יד הללק ַא ףיוא טסע םּורדִי
 ;ןירעד רעניֹוװ יד ןענייז טקידלּושרַאפ ןּוא
 ,דרע רעד ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןייַא ןעייג םּורד
 .קיצניװ ןּבײלּב ןשטנעמ ןּוא
 ,קָאטשנײװ רעד זיא טקלעװרַאפ ,ןיײװ רעד טרעיורט סעי
 .רעצרעה עכַאליײרפ עלַא ןצפיז סע
 ,ןקיוּפ יד ןּופ דיירפ יד טָאה טרעהענפיוא?
 ,עקיטסּול יד ןּופ םערַאיל רעד זיא ןטימרַאפ

 .דֹוִּּת וֹוּבִהו-קֹוּבִּת קֹוּבִה :ליּפשטרָאװ 2 .הֹקְלֹובּו קקֹוּב :ליּפשטרָאװ א

 .הָלְבָנ הָלְבֶא :ליּפשטרָאװ :
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 .ףרַאה רעד ןּופ דיירפ יד טָאה טרעהעגפיוא
 ,גנַאזעג טימ ןייוו ןייק טינ טקנירט עמי
 .רעקנירט ענייז קנורט רעד זיא רעטיּב
 ,טָאטש עקיטשינ יד זיא ןכָארּבעצי

 ,ןײגוצנײרַא טינ זיוה ךַאלטיא ןסָאלשרַאפ
 ;ןײװ םייּב ןסַאג יד ןיא יירשעגייוו ַא'י

 ,החמׂש עכַאלטיא זיא טרעטצניפרַאפ
 .דנַאל םענופ דיירפ יד טלגָאװרַאפ
 ,טָאטש ןיא טייקטסיװ ַא זיא ןּבילּבעגיי

 .רעיוט רעד זיא הברּוח ַא ןיא טקַאהעצ ןּוא
 ,דרע רעד ןּופ ןטימ ןיא ןייז סע טעװ ױזַא םורָאװ*

 ;רעקלעפ יד ןשיװצ
 ,םיוּבטרעּב לייא ןַא ןּפַאלקּפָא םייּב יו
 .טקידנעעג זיא זעל יד ןעװ ּבײלקכָאנ ַא יװ
 ,גנַאזעג ןיא לוק רעייז ןּבייהפיוא ןלעװ עקיזָאדיד:*

 .םי ןּופ ןלַאש יז ןעּוט הוהי ןּופ טייקסיורג רעד ןגעװ
 הוהי ןכַאלרע טּוט םורד**

 ,טכיל ןּופ רעדנעל יד ןיא
 ,םי ןּופ ןעלזניא יד ףיוא

 .לארׂשי ןּופ טָאג םעד הוהי ןּופ ןעמָאנ םעד |

 :טרעהעג ןעגנַאזעג רימ ןּבָאה דרע קע ןופ*
 !ןטכערעג םעד ּוצ טכַארּפ,
 :נָאז ךיא רעּבָא
 !רימ זיא ײװ ,ןייַא יג ךיא ,ןייַא יג ךיא
 ,ןשלעפ ןעּוט רעשלעפ יד
 .רעשלעפ יד ןשלעפ גנושלעפ ַא ,ָאי

 ,ריד ףיוא יץענ ַא ןּוא ּבּורג ַא ןּוא ליורג ַאי*
 .חָפָו תַחַפָו דַחַּפ :ליּפשטרָאװ א

65 
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 .דרע רעד ןּופ רעניוװַאּב
 ,ןייז טעװ סע ןואי

 ,ליורג ןּופ לוק םעד ןּופ טפיולטנַא סָאװ רעד
 ,ּבורג ןיא ןלַאפנײרַא טעװ
 ,ּבּורג ןּופ ףױרַא טמּוק סָאװ רעד ןּוא
 ;ץענ ןיא ןרעוו ןעננַאפעג טעװ
 ,טנפעעג ךיז ןּבָאה ךייה רעד ןּופ רעטצנעפ יד םורָאװ
 .דרע רעד ןּופ ןטסעפטנּורג יד ןעמערּוטש סע ןּוא
 ,דרע יד ךיז טכערּבעצ ןכערּביי

 ,דרע יד ךיז טקלערּבעצ ןעלקערּב
 .דרע יד ןעלקַאװ ךיז טּוט ןעלקַאװ
 ,דרע יד ןעלקָאש ךיז טעװ רערוּכיש ַא יװ ןעלקָאש"

 ;לדײּבטכַאנ ַא יװ ןעלסיירט ךיז טעװ ןּוא
 ,ריא ףיוא ךערּברַאפ ריא ןייז טעװ רעווש ןּוא
 .ןייטשפיוא טינ רעמ ןּוא ,ןלַאפ טעװ יז ןּוא

 ,גָאט םענעי ןיא ןייז טעװ סע ןּוא:י
 ךייה רעד ןּופ ליח םעד טימ ןענעכער ךיז טָאג טעװ
 ,ךייה רעד ןיא
 דרע רעד ןּופ םיכלמ יד טימ ןּוא
 .דרע רעד ףיוא
 ןרעװ טלמַאזעגניַא ןלעװ יז ןּוא*

 ,הסיפּת ןיא ענעגנַאפעג טלמַאז עמ יװ
 ,גנוטסעפ ןיא ןרעװ ןסָאלשעגנײַא ןלעװ יז ןּוא
 .ןרעװ טנָאמרעד יז ןלעװ געט ליפ ךָאנ טשרע ןּוא
 ,ןעמעש ךיז טעװ הנבל יד ןּואי

 ,ןרעװ טמעשרַאפ טעװ ןּוז יד ןּוא
 ןגיניק טּוט תֹואָבצ ןּופ טָאג םורָאװ
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 ;םִיַלָשּורי ןיא ןּוא ,ןֹויִצ גרַאּב ףיוא
 .טײקיטכַארּפ ַא ןייז טעװ עטסטלע ענייז ןגעקטנַא ןּוא

 ,טָאג ןיימ טסיב ּוד ,הוהי דר
 ,ןּבייהרעד ךיד לעװ ךיא

 ,ןעמָאנ ןייד ןּביױל לעװ ךיא
 ;רעדנּוװ ןָאטעגפיוא טסָאה םורָאװ
 -ךָא גנַאל ןּופ ןטָארַאּב יד
 .טפַאשיײרטעג רעיירט טימ
 ,ןפיוה ַא טָאטש ַא ןּופ טכַאמעג טסָאה םורָאװ"
 ,הברּוח ַא רַאפ ךֵרּכ ןטקיטסעּפַאּב ַא
 ,טָאטש סיוא רַאפ עדמערפ ןּופ ןצַאלַאּפ יד
 .ןרעװ טױּבעגּפָא טינ קיּבייא ןלָאז יז
 ,המּוא עקרַאטש יד ןכַאלרע ךיד טעװ םּורדי
 ,ןטכרָאפ ךיד טעװ רעקלעפ עקיטכַאמ ןּופ ְךַרֹּכ רעד
 ,ןַאמערָא םעד גנוטסעפ ַא ןעוועג טסיּב םורָאװי
 ,טיונ ןייז ןיא ןקיטפרעדַאּב םעד גנוטסעפ ַא
 ;ץיה ןּופ ןטָאש ַא ,ןגערסג ןּופ ץּוׁש ַא
 עקיטכַאמ יד ןּופ ןרָאצ רעד םורָאװ
 .טנַאװ ַא ףיוא ןגערסּוג ַא יװ זיא
 ,דנַאל םענעקּורט ַא ןיא ץיה יװ ױזַא
 ;וטסקינעטרעטנּוא עדמערפ יד ןּופ שיורעג סָאד
 ,ןטָאשנקלָאװ ַא ךרּוד ץיה יװ
 .טקירדרַאפ עקיטכַאמ יד ןּופ גנַאזעג סָאד טרעוו

 ןכַאמ טעװ תֹואָבצ ןּופ טָאג ןּוא*
 ,גרַאּב ןקיזָאדמעד ףיוא רעקלעפ עלַא רַאפ
 .  ,*ײּפשטעפ ןּופ טײצלָאמ ַא
 ,בןעניײװנוװײה ןּופ טײצלָאמ ַא
 .םיִרָמְׁש-םִיַנָמֶׁש :ליּפשטרָאװ ב--א
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 ,עקיכרַאמ ןזיײּפשטעפ
 .עטרעטיײלעג ןעניײװנװײה
 גרַאּב ןקיזָאדמעד ףיוא ןגיליטרַאפ טעװ רע ןּואי
 ,רעקלעפ עלַא ּוצ טקעד סָאװ קעדּוצ םעד
 .תומּוא עלַא ףיוא טרעיילשעג זיא סָאװ רעיײלש םעד ןּוא
 ;קיּבײא ףיוא טוט םעד ןגיליטרַאפ טעװ רעי
 ןשיװּפָא טעװ רַאה רעד טָאג ןּוא
 ,םינּפ ןכַאלטיא ןּופ רערט יד
 קלָאפ ןייז ןּופ דנַאש יד ןּוא
 ;דרע רעצנַאג רעד ןּופ ןָאטּפָא רע טעװ
 .טדערעג טָאה טָאג םורָאװ

 :נָאט םענעי ןיא ןגָאז טעװ עמ ןּואי
 ,טָאג רעזדנּוא זיא סָאד ,עז
 ,ןפלעה ודנּוא לָאז רע םיא ּוצ טּפָאהעג ןּבָאה רימ סָאװ
 ,םיא ּוצ טּפָאהעג ןּבָאה רימ סָאװ הוהי זיא סָאד
 .ףליה ןייז טימ ןעיירפ ךיז ןּוא ןייז קיטסּול רימָאל
 ,גרַאּב ןקיזָאדמעד ףיוא ןעּור טעװ טָאג ןּופ טנַאה יד םורָאװ*

 ,טרָא ןייז ףיוא ןרעװ ןטערטעצ טעװ בָאֹומ ןּוא
 .ןפיוהטסימ ןיא ןטערטעצ טרעװ יורטש יו

 ,טנעה ענייז ןירעד ןטײרּפשסױא טעװ רע ןּוא'י
 ;ןעמיווש םּוצ סיוא טײרּפש רעמיווש ַא יו
 הוואנ ןייז ןרעדינרעד טעװ עמ רעּבָא
 :טנעה ענייז ןּופ ןצנּוק יד טימ
 ןרעיומ ענייד ןּופ גנוטסעפ עכיוה יד ןּוא

 ,רע טרעדינרעד ,רע טויב
 ,ּביוטש ןויּב הרע רעד ּוצ רע טננערּב
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 ןרעוװ ןעגנוזעג טעװ גָאט םענעי ןיאי ןב
 :הדּוהי דנַאל ןיא גנַאזעג עקיזָאדסָאד

 ;רימ ןּבָאה טָאטש עקרַאטש ַא
 .ףליה רַאפ רע טכַאמ ןעננוטסעפ ןּוא ןרעיומ
 ,ןרעיוט יד טנפעי
 ,קלָאפ עטכערעג סָאד ןײגנײרַא לָאז ןּוא
 .טפַאשיײרטעג ּפָא טיה סָאװ
 ךיז טזָאלרַאפ סָאװ טימעג סָאד*
 ;םולש ןיא ּוטסטיהַאּב
 .ריד ףיוא ךיז טרעכיזרַאפ סע לײװ ,םולש ןיא
 ,קיּביײא ויּב הוהי ףיוא ךייַא טרעכיזרַאפי
 .ולעפ רעקיּבייא ןַא זיא הוהי הִי ןיא םורָאװ
 ,ךייה רעד ןיא ןציז סָאװ יד טגייּבעג טָאה רע םורָאװ
 ;טָאטש ענעּביױהרעד יד
 ,דרע רעד זיּב יז טרעדינרעד רע ,יז טרעדינרעד רע
 .ּביוטש ןזיּב יז טגנערּב רע
 ,ןטערטעצ יז טעװ סּופ רעדי
 ,ןעמערָא םעד ןּופ סיפ יד
 .עקיטפרעדַאּב ןּופ טירט יד

 ;ךיילג זיא ןטכערעג ןּופ געװ רעדי
 ;ןטכערעג ןּופ געטש םעד טַאלג טסכַאמ ,רעקיטרַאפטכער ּוד
 םיטּפשמ ענייד ןּופ געוװ םעד ףיוא ,ָאי*
 ;טָאג ,ריד ףיוא טּפָאהעג רימ ןּבָאה
 שינעכעדעג ןייד ּוצ ןּוא ןעמָאנ ןייד ּוצ
 .לעז רעד ןּופ גנּוטסּולג יד זיא
 ,טכַאנ ייּב טסּולגעג ךיד ךיא ּבָאה לעז ןיימ טימ*

 ,טכּוזעג ךיד ךיא ּבָאה רימ ןיא טסיינ ןיימ טימ ,ָאי
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 ,דרע רעד ףיוא ןענייז םיטּפשמ ענייד זַא םורָאװ
 .טלעוו רעד ןּופ רעניֹוװַאּב יד טיײקיטכערעג ןענרעל
 ,טקילעוטײלעג עשר רעד טרעווי"

 ;טײקיטכערעג טינ רע טנרעל
 ,טכערמּוא רע טּוט טײקכַאלרע ןּופ דנַאל ןיא
 .טָאנ ןּופ טייקסיורג יד טינ טעז רע ןּוא

 ,טנַאה ןייד זיא ןּביוהעגפיוא ,טָאג'*
 ;טינ ןעעז יז רעּבָא
 ןעמעש ךיו ןּוא ןעז יז ןלָאז
 ;קלָאפ ןרַאפ ךיז ןעמעננָא ןייד
 .ןרעצרַאפ טנייפ ענייד לָאז רעייפ ַא ,ָאי
 ,םולש זדנּוא רעשַאּב ,טָאג*

 ןעוטפיוא ערעזדנּוא עלַא ךיוא םורָאװ
 .ודנּוא רַאפ טריפענסיוא ּוד טסָאה
 ,טָאג רעזדנּוא הוהיי*

 .ודנּוא רעּביא טשרעהעג ןּבָאה ריד ץּוחַא ןרַאה
 ..ןעמָאנ ןייד--טנָאמרעד רימ ןּבָאה ךיד רָאנ רעּבָא
 ,ןרעװ קידעּבעל טינ ןלעװ םיתמ יד:

 ;ןייטשפיוא טינ ןלעװ עטיוט יד
 ,טגיליטרַאפ יז ןּוא טפָארטשעג טסָאה רָאװרַאפ
 .יז ןּופ רכֵז רעדעװטעי טכַארּבעגרעטנוא ןּוא
 ,טָאג ,רעקלעפ יד ייּב טרעמעג טסָאה*

 ;דובּכ ןייד רעקלעפ יד ייּב טרעמעג טסָאה
 .דרע רעד ןּופ ןקע עטייוו עלַא טכיירגרעד טסָאה

 ,טנָאמרעד ךיד יז ןּבָאה טיונ ןיא ,טָאנ*
 ,טעּבעג ליטש ַא ןסָאגעגסױא ןּבָאה יז
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 .ייז ףיוא ןעװעג זיא ףָארטש ןייד ןעוו
 ,דניק ּוצ טייג סָאװ עקידעגָארט ַא יוויי

 ,ןעיװ עריא ןיא טיירש ,ךיז טיירד
 .טָאנ ,ריד רַאפ ןעװעג רימ ןענייז ױזַא
 ,טקָאטײװעג ןּבָאה רימ ,ןגָארטעג ןּבָאה רימי*

 ;ןרָאּבעג טניוװ ןטלָאװ רימ יו ױזַא ןּוא
 ,דנַאל ןיא טקריוװעגסיוא טינ רימ ןּבָאה תועּושי ןייק
 .טלעוו רעד ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןּבָאה טּבעלענפיוא טינ ןּוא
 ,םיתמ ענייד ןּבעלפיוא ןלָאזי*

 !ןייטשפיוא ןלָאז רעּבײל עטיוט עניימ
 ; ּביוטש ןיא טּור סָאװ ריא ,טגניז ןּוא ףיוא טכַאװ
 ,יוט ןייד זיא טייקיטכיל ןּופ יוט ַא םורָאװ
 .ןּבעגסױרַא עטיוט יד טעװ דרע יד ןּוא

 ,ןרעמַאק ענייד ןיא ןײרַא יג ,קלָאפ ןיימ ,םּוק"
 ;ריד רעטניה ריט ןייד סילשרַאפ ןּוא
 ,עלײו ןיילק ַא ףיוא ךיז טלַאהַאּב
 .רעּבירַא טעװ ןרָאצ רעד זיּב
 ,טרָא ןייז ןּופ סױרַא טייג טָאג ,עז םורָאװ:י

 ,דניז רעייז רַאפ דרע רעד ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןפָארטשַאּב ּוצ
 ,טּולּב ריא ןקעלּפטנַא טעװ דרע יד ןּוא
 .םיגורה עריא ןקעדרַאפ טינ רעמ טעװ ןּוא

 ןכָארטשַצּב טָאג טעװ גָאט םענעי ןיאי זר
 ,דרעװש רעקרַאטש ןּוא רעסיורג ןּוא רעטרַאה ןייז טימ

 ,גנַאלש עקיפיול יד ,ןתָיול םעד
 ;גנַאלש עטיירדעג יד ,ןתִיוַל םעד ןּוא
 .םי ןיא סָאװ לידָאקָארק םעד ןטייט טעװ רע ןּוא
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 :ריא ּוצ טנניז גָאט םענעי ןיא*
 !ןייוו ןקימיוש ןּופ ןטרָאגנײװ
 ,רעטיה ןייז ןיּב טָאג ךיא:
 ;םיא ךיא רעסעװַאּב ענר עלַא
 ,ןָאט זייּב םיא ןעמ טעװ רעמָאט
 .גָאט ייּב ןּוא טכַאנ ייּב ךיא טיה םיא
 ;רימ ןיא ָאטינ זיא ןרָאצ ןייק*
 !סקעװעגדליוו ןּוא רענרעד רימ יא סָאד ןעוו
 ;ףיורעד ןטערטעג המחלמ ןיא טלָאװ ךיא
 .רעדנַאנַאטימ טנערּברַאפ סע טלָאװ ךיא
 ,טײקרַאטש ןיימ ןָא ןטלַאה רָאנ ךיז לָאז "רע ןעוו'
 ,רימ טימ םולש ןכַאמ
 !ןכַאמ םולש רימ טימ

 ,בקעי ןעלצרָאװניײַא ךיז טעװ געט עקידעמּוק יד ןיא*
 ,לארׂשי טעװ ןעילּב ןּוא ןצָארּפש
 .טכורפ טימ ןייז לּופ טעװ טלעװ רעד ןּופ טכיזעג סָאד ןּוא

 ?ןגָאלשעג רעגעלש ןייז טָאה רע יו ןגָאלשעג םיא רע טָאהי
 ?ןרָאװעג טיײטעג עטייטעג ענייז ןּופ גנוטייט יד יװ רע זיא רעדָא
 ;ןקישקעװַא טימ יז ּוטסּפָארטשַאּב ,סָאמ יד לּופ ןעווי
 טימעג רעווש ןייז ןיא ןּבירטרַאפ יז טָאה רע
 .טניוו-חרומ ןּופ גָאט ןיא
 ,בקעי ןּופ דניז יד ןרעװ ןּבעגרַאפ טימרעד טעװ םּורדי
 :אטח ןייז ןָאטּפָא רַאפ לָאצּפָא רעדלַא זיא סָאד ןּוא
 רענייטשדחּבומ עלַא ןכַאמ טעװ רע ןעוו
 ,עטקַאהעצ רענײטשכלַאק יװ
 ןייטשפיוא טינ ןלָאז רעמ זַא

 .לארׂשי ײ



 23 היעשי ו חכ-וס וֿב

 .ןלײונּוז ןייק ןּוא רעמיוּבנצעג ןייק
 ,ןײלַא זיא טָאטש עטקיטסעפַאּב יד םורָאװ"

 ;רּבדמ ַא יװ טזָאלרַאפ ןּוא ןפרָאװעגקעװַא גנּוניֹװ ַא
 ,ןרעױה סע טעװ טרָאד ןּוא ,ּבלַאק ַא ןרעטיפ ךיז טעװ טרָאד
 .ןגײװצ עריא ןדנעלרַאפ ןּוא
 ,טרַאדרַאפ ןענייז ךַאלטיר עריא ןעוו'י

 ;ןרעװ ןכָארּבענּפָא יז ןלעװ
 .ןָא יז ןדניצ ןּוא ןעמּוק רעּבײװ
 ;סָאד זיא טײקידנַאטשרַאפ ןָא קלָאפ ַא םורָאװ
 ,ארֹוּב ןייז ןעמירַאּברעד טינ םיא טעװ םּורד
 .ןקילעוטײל טינ םיא טעװ רעפעטַאּב ןייז ןּוא

 ,גָאט םענעי ןיא ןייז טעװ סע ןּואי*
 !טכּורפ ןייוו ןּפַאלקּפָא טָאג טעװ
 ,"ךייט םעד ןּופ םָארטש ןּופ
 ,םִיַרצִמ ןּופ ךייט םעד ויּב
 ,זייװקיצנייא-קיצנייא ןרעװ ןּבילקעגפיוא טעװ ריא ןּוא
 .לארׂשי ןּופ רעדניק

 ,גָאט םענעי ןיא ןייז טעװ סע ןּוא*
 ,רפֹוׁש ןסיורג ַא ןיא ןרעוו ןוָאלּבעג טעװ
 ,רּוׁשַא דנַאל ןיא ענערָאלרַאפ יד ןעמּוק ןלעװ סע ןּוא
 ,םִיַרצִמ דנַאל ןיא ענעסיוטשרַאפ יד ןּוא
 טָאג ּוצ ןקּוּב ךיז ןלעװ יז ןּוא
 .םִיַלָׁשּורי ןיא גרַאּב ןקילײה ןפיוא

 ןיורק עצלָאטש יד ,ײװי ןְדַר
 ,םירפא ןּופ םירֹוּכיש יד ןּופ

 ' ץכַאילּב עקידעקלעוװ יד ןּוא
 .תֶרּפ *
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 ,טייקנייש רעקיטכַארּפ ןייז ןּופ
 ּפָאק ןטּבלַאזַאּבצלָאטש ןפיוא סָאװ
 !עטלמּוטרַאפנײװ יד ןּופ
 ,ןקיטבַאמ ַא ןּוא ןקרַאטש ַא טָאה טָאג ,עזי
 ,גנורעטשעצ ןּופ םערּוטש ַא ,רעטיװעגלגָאה ַא יו
 ,ןרעסַאװ עקיציײלפ ,עקרַאטש ןּופ םָארטש ַא יו
 .טלַאװעג טימ דרע רעד ּוצ טגייל סָאװ
 ןרעװ ןטערטעצ טעװ סיפ יד טימי
 .םירפא ןּופ םירֹוּכיש יד ןּופ ןיורק עצלָאטש יד
 ,טייקנייש רעקיטכַארּפ ןייז ןּופ ץכַאילּב עקידעקלעוװ יד ןּואי
 ,ּפָאק ןטּבלַאזַאּבצלָאטש ןפיוא סָאװ
 ,רעמּוז רַאפ טכורפטשרע ןַא יו ןייז טעװ
 ,יז טעזרעד רעעז רעד זַא סָאװ
 .טנַאה ןייז ןיא ךָאנ זיא יז ןעוו ןייַא יז רע טננילש

 ןייז תֹואָבצ ןּופ טָאג טעװ גָאט םענעי ןיא*
 ,טייקנייש ןּופ ןיורק ַא רַאפ
 ,טײקיטכַארּפ ןּופ ץנַארק ַא רַאפ ןּוא
 ,קלָאפ ןייז ןּופ ּביילּברעּביא םעד רַאפ
 טּפשמ ןּופ טסייג ַא רַאפ ןּוא"
 ,טּפשמ ןרעּביא טציז סָאװ םעד רַאפ
 הרּובג רַאפ ןּוא
 .רעיוט םייּב המחלמ יד קירּוצ ןגָאלש סָאװ יד ּוצ

 ,ןייוו ןּופ ךיז ןעלקַאװ עקיזָאדיד ךיוא ןּואי
 ;קנּורט ןּופ ךיז ןעלקָאש ןּוא
 ,קנּורט ןּופ ךיז ןעלקַאװ איבנ רעד ןּוא ןהֹּכ רעד
 ,ןײװ ןּופ טשימעצ ןענייז יז
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 ,קנּורט ןּופ ךיז ןעלקָאש יז
 ,גנואעז רעד ןיא ךיז ןעלקַאװ יז
 .טּפשמ םייּב טלכיורטשעג ןרעװ יז
 ,ץכַאקיימ רעקיצּומש טימ לּופ ןענייז ןשיט עלַא םורָאװ

 .זרענייר ַאו טרָא ןַא ָאטינ זיּב

 ?ןסיוו ןענרעל ןעמ לָאז ןעמעו *
 ?נורעה יד ןייטשרַאפ ּוצ ןּבעג ןעמעוו ןּוא
 ?עטניֹוװטנַא ךלימ ןּופ
 ?ענעמּונענקעװַא טסּורּב ןּופ
 ,טָאּבעג ַא ּוצ טָאּבעג ַא ,טָאּבעג ַא ּוצ טָאּבעג ַא זיא סע םורָאװ*

 ,ךירטש ַא ּוצ ךירטש ַא ,ךירטש ַא ּוצ ךירטש ַא
 .טרָאד לסיּב ַא ,ָאד לסיּב ַא
 ,ןושל ןדמערפ ַא טימ ןּוא ,ּפיל רעקידלמַאטש ַא טימ םורָאװיי

 ,קלָאפ ןקיזָאדמעד ּוצ ןדער ןעמ זּומ
 ,גנּואור יד זיא סָאד :טגָאזעג יז ּוצ טָאה עמ סָאװי*

 ;ןדימ םעד ןעּור טכַאמ
 ;החּונמ יד זיא סָאד ןּוא
 .ןרעה טלָאװעג טינ ןּבָאה יז רעּבָא

 יֵז ייּב זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּואי*
 ,טָאּבעג ַא ּוצ טָאּבעג ַא ,טָאּבעג ַא ּוצ טָאּבעג ַא
 ,ךירטש ַא ּוצ ךירטש ַא ,ךירטש ַא ּוצ ךירטש ַא
 ;טרָאד לסיּב ַא ,ָאד לסיּב ַא
 ,רעטניהַא ןרעװ טלכיורטשעג ןּוא ןייג ןלָאז יז ידּכ
 .ןרעװ ןעגנזװצַאּב ןּוא ןעננַאפעג ןּוא ןכָארּבעצ ןּוא

 ,טעּפשעג ןּופ טײל ריא ,טָאנ ןּופ טרָאװ סָאד טרעה םּורדיי
 :םִיַלָשּורי ןיא סָאװ קלָאפ ןקיזָאד ןּופ רעגָאולטרעװ ריא
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 :טנָאזעג טָאה ריא לייווי*
 ,טיוט ןטימ דנּוּב ַא ןסָאלשעג ןּבָאה רימ
 ;טכַאמעג ךַאמּפָא ןַא רימ ןּבָאה דרערעטנוא רעד טימ ןּוא
 ,ןייגכרוד טעװ יטּור עקיצײלפ יד זַא
 ,ןעמוק טינ ודנּוא ּוצ יז טעװ
 ,גנּוצישַאּב רעודנּוא טכַאמעג ןניל ןּבָאה רימ םורָאװ
 ;ןגרָאּברַאפ ךיז רימ ןּבָאה טיײקשלַאפ ןיא ןּוא
 :טנָאזעג ױזַא רַאה רעד טָאג טָאה םורדי*

 : ,ןייטש ַא ןֹויִצ ןיא טסעפטנורג ךיא ,עז
 ;טסעפטנורג ןטסעפ ַא ,לקניוו ןרעייט ַא ,ןייטש ןטוװורּפעג ַא
 .ןלײַא טינ לָאז ,טּבױלג סָאװ רעד

 ,רונשטסעמ ַא רַאפ טייקיטכערעג ןכַאמ לעװ ךיא ןּואיי
 ;טכיװעגיוּב ַא רַאפ טײקיטרַאפטכער ןּוא
 ,ןגיל ןּופ גנּוצישַאּב יד ןרעקקעװַא טעװ לנָאה ַא ןּוא
 .ןצײלפקעװַא ןרעסַאװ ןלעװ שינעגרָאּברַאפ יד ןּוא

 ,טיוט ןטימ דנּוּב רעיא ןרעוו טעװ טקעמענּפָא ןּואי*
 .ןײטשַאּב טינ טעװ דרערעטנוא רעד טימ ךַאמּפָא רעיא ןּוא
 ,ןיינכרוד טעװ טּור עקיצײלפ יד זַא
 .ןרעוװ ןטערטעצ ריא ןּופ ריא טעװ
 ;ןעמענ ךייַא יז טעװ ךרּוד טייג יז טפָא יו"

 ,ןייגכרּוד יז טעװ ןגרָאמירפ ןיא ןגרָאמירפ םורָאװ
 ;טכַאנ ייּב ןּוא גָאט ייּב
 .גנורעה יד ןעמענַאּב ּוצ ןייז טעװ קערש עליוה ַא ןּוא
 ,ןעיצוצסיוא ךיז ץרוק ּוצ זיא טעּב סָאד םורָאװ"

 .ףיונּוצ ךיז טיירד עמ זַא לָאמש ּוצ קעדּוצ רעד ןּוא
 ,ןייטשפיוא טָאג טעװ :םיצָרּפ גרַאּב ףיוא יו ױזַא םורָאװי*

 ,ןענערעצ רע טעװ ןֹועְבִנ ןּופ לָאט ןיא יװ יװַא
 ,גנואוט ןייז זיא דמערפ--גנּואּוט ןייז ןָאט ּוצ

 | 16 ,ד"י 'א םיִמָּיַה יַרְבִד עז : ,20 ,ה 'ּב לאומש עו ב .ףֵטֹוש טֹוש :ליּפשטרָאװ
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 .קרעוו ןייז זיא שילרעטסיוא-קרעוו ןייז ןקרעוו ּוצ ןּוא
 ,ןטעּפש טינ ריא טלָאז דנּוצַא ןּואיי

 ;ןרעװ רעטסעפ טינ ןלָאז קירטשדניּב ערעייַא ידּכ
 רוג ַא ןּוא גנודנעלרַאפ ַא םורָאװ
 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג ,רַאה םעד ןּופ טרעהעג ךיא ּבָאה
 ,דנַאל ןצנַאג ןפיוא

 ,לוק ןיימ טרעה ןּוא ,רעיוא סָאד ּוצ טנייל
 ;טרָאװ ןיימ טרעה ןּוא טמענרַאפ
 ,ןעייז ּוצ ףיוא רערעקַא רעד דנַאנַאכָאנ ןעד טרעקַא

 ?דרע ןייז טקַאהעצ ןּוא טנפע ןּוא
 ,ךעלפרעּביוא ריא ןכילגענסיוא טָאה רע זַא ,רָאװרַאפ**

 ,סיוא רע טפרַאװ למיק ןּוא ,למיקצרַאװש רע טײרּפשעצ
 ,תורּוש ןיא ץייוו ןײרַא טּוט ןּוא
 ,טרָא ןטנכיײצעגנָא ןפיוא טשרעג ןּוא
 .ןופרעד דנַאר םייּב ץייװלקנּוט ןּוא
 ,טנרעלעג קיטכיר טָאה םיא םורָאװ"*

 .טָאג ןייז ןזײװ טּוט םיא
 ,ןשָארדעג למיקצרַאװש טרעוו ןטילששערד ַא טימ טינ ,ָאי*י

 ;טײרדעג למיק ףיוא טינ טרעוו ןגָאװ ַא ןּופ דָאר ַא ןּוא
 ,טּפַאלקעג למיקצרַאװש טרעוו ןקעטש ַא טימ טרעיינ
 .טּור ַא טימ למיק ןּוא
 ?טקירדעצ ןרָאקטױרּב טרעוו*

 :סע רע טשערד ןשערד קיּבייא טינ ,רָאװרַאפ
 -ןקַאצ ענייז טימ ןגָאװ ןייז ןּופ ץלַאװ רעד טשַעַר סע םנה
 .טינ סע רע טעװ ןקירדעצ
 ;תֹואָבצ ןּופ טָאג ןּופ סױרַא זיא ךיוא סָאד*

 .המכח ןיא רע זיא סיורג ,טָארַאּב ןיא רע זיא ךַאלרעדנּוװ
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 ,ילָאירַא ,לָאירַא ,ײװי הר
 !טּורעג טָאה דוד ּוװ טָאטש

 ,רָאי ַא ףיוא רָאי ַא טרעמ
 ,ןעײרדמּורַא ךיז םיבֹוטיםוִי יד ןלָאז
 ,לָאירַא ןקירד לעװ ךיא ןּוא*

 ,שינענָאלק ַא ןּוא גָאלק ַא ןייז טעװ סע ןּוא
 .לָאירַא ןַא יװ ױזַא ןייז רימ טעװ רע ןּוא
 ,דָאר ַא יװ ריד םּורַא ןרענַאל לעװ ךיא ןּואי

 ,לַאװדרע ןַא טימ ןרענעלַאּב ךיד לעװ ןּוא
 .קרעװרענעלַאּב ריד ףיוא ןלעטשפיוא ןּוא
 ,ןדער ּוטסעװ דרע רעד ןּופ קירעדינ ןּואי
 ;טרָאװ ןייד ןעמוק טעװ ּביוטש ןּופ ףיט ןּוא
 ,לוק ןייד ןייז טעװ דרע רעד ןּופ טסייג ַא יװ ןּוא
 .טרָאװ ןייד ןסּפיּפ טעװ ּביוטש ןּופ ןּוא
 ,טנייפ ענייד ןּופ ןֹומה רעד ןרעװ טעװ ּביוטש עניד יװ רעּבָא*
 ;עקיטכַאמ יד ןּופ ןֹומה רעד טייגרַאפ סָאװ ײרּפש יו ןּוא
 .ןעשעג סע טעװ גנילצּולּפ-םיצּולּפ ןּוא
 ,ףָארטש יד ןעמּוק טעװ תֹואָבצ ןּופ טָאג ןּופי
 ,רעדליּפעג סיורג ןּוא שינרעטיצדרע טימ ןּוא רענּוד טימ
 .טרעצרַאפ סָאװ רעייפמַאלפ ןּוא רעטיוועג ןּוא םערוטש
 ,טכַאנ רעד ןּופ גנואעז ַא ,םולח ַא יװ ױזַא ןּואי
 רעקלעפ עלַא ןּופ ןֹומה רעד ןייז טעװ
 --לָאירַא ףיוא המחלמ ןטלַאה סָאװ
 ,ריא ףיוא המחלמ ןטלַאה סָאװ עלַא יא
 ,ריא םּורַא גנוטסעפרענעלַאּב יד יא
 .יז ןקירד סָאװ יד יא
 :ןייז טעװ סע ןּואי
 ,טסע רע טשרע ,ךיז טמולח ןקירעגנּוה ַא יװ ױזַא

 .םִיַלָשּורי ןופ ןעמָאנוצ טָאג ןּופ טרָארעײפ ײ
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 ,קידײל ויא ּבײל ןייז ןּוא ,ףיוא ךיז טּפַאכ רע ןּוא
 .,טקנירט רע טשרע ,ךיז טמולח ןקיטשרָאד ַא יו יוװַא ןּוא
 ,ףַאלש ויא רע טשרע ,ףיוא ךיז טּפַאכ רע ןּוא
 ,טכַאמשרַאפ זיא לעז ןייז ןּוא
 ,רעקלעפ עלַא ןופ ןֹומה רעד ןייז טעװ יױזַא
 ,ןֹויִצ גרַאּב ףיוא המחלמ ןטלַאה סָאװ

 !טלּודעצ טייז ןּוא ךייַא טלּודרַאפי
 !דנילּב טייז ןּוא ךייַא טדנעלּברַאפ
 ,ןייוו ןּופ טינ ןּוא רוּכיש טייז סָאװ ריא
 .קנּורט ןּופ טינ ןּוא ךיז טלקָאש סָאװ
 ךייַא ףיוא ןסָאגעגסױא טָאה טָאג םורָאװ"

 ,טעלּפרעניה ןּופ טסייג ַא
 ,םיאיבנ יד ,ןגיוא ערעיײַא טכַאמעגּוצ טָאה ןּוא
 .טקעדרַאפ רע טָאה ,סרעעז יד ,ּפעק ערעיײַא ןּוא
 רעטדעוו : ױזַא ךייַא רַאפ זיא גנידצלַא ןּופ גנואעז יד ןּואי
 סָאװ םעד ּוצ סע טיג עמ זַא סָאװ ,ץפירשעג ןטעמתחרַאפ ַא ןּופ
 טגָאז ,ךיד טעּב ךיא ,סָאד ןעייל :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ץפירשעג ןעק
 סָאד זַא ןּוא= .טעמתחרַאפ ויא סע םורָאװ ,טינ ןעק ךיא :רע
 ,ץפירשעג ןייק טינ ןעק סָאװ םעד ּוצ ןּבעגעג טרעו ץפירשעג
 טינ ןעק ךיא :רע טגָאז ,ךיד טעּב ךיא ,סָאד ןעייל :ןגָאז ּוצ יװַא
 .ץפירשעג ןייק

 :טנָאזעג טָאה טָאג ןּוא*
 ,ליומ זייז טימ טנענעג טָאה קלָאפ עקיזָאדסָאד לײװ
 ,טכַאלרעעג ךימ ןּפיל ענייז טימ ןּוא
 ,רימ ןּופ טרעטײװרעד רע טָאה ץרַאה ןייז רעּבָא
 רימ רַאפ ארֹומ רעייז ןּוא
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 ,ןשטנעמ ןופ טָאּבעג טנרעלעננייַא ןַא יו זיא
 ,קלָאפ עקױָאדסָאד ןרעדנּוװרַאפ רעמ ךָאנ ּוט ךיא ,עז םּורדי*

 ;ןרעדנּוװרַאפ ךַאלרעדנּוװ
 ,םימכח ענייז ןּופ המכח יד טעװ ןרעוו ןרָאלרַאפ ןּוא
 עקידנַאטשרַאפ ענייז ןּופ טײקידנַאטשרַאפ יד ןּוא
 .ןרעװ ןליוהרַאפ טעװ

 ,טָאג ןּופ טָארַאּב רעייז ףיט ןליוהרַאפ סָאװ יד ,ייווי
 ,םיׂשעמ ערעייז ןענייז רעטצניפ רעד ןיא ןּוא
 ?זדנּוא סייוו רעוו ןּוא ?זדנּוא טעז רעװ :ןגָאז יז ןּוא
 !ערעײַא טייקטרעקרַאפ ידי*

 ,טנכערעג םייל יװ רעּפעט רעד זיא יִצ
 :רעטסנַײמ ןייז ףיוא ןגָאז לָאז קרעװ סָאד זַא
 ?טכַאמעג טינ ךימ טָאה רע
 :רעפעטַאּב ןייז ףיוא ןגָאז לָאז ףַאשַאּב רעד ןּוא
 ?טינ טייטשרַאפ רע

 ,עלײו ןיילק ַא ךָאנ ןיא ,רָאװרַאפיי
 ,ןטרָאגטכּורּפ ַא ןיא ןרעוװ טרעקרַאפ ןֹונָבל רעד טעװ
 .ןרעװ טנכערעג דלַאװ ַא רַאפ טעװ ןטרָאגטכּורפ רעד ןּוא

 גָאט םענעי ןיא עּבױט יד ןּוא;?
 ,ךּוּב ַא ןּופ רעטרעוו יד ןרעה ןלעװ
 שינרעטצניפ ןּוא ךׁשֹוח ןּופ ןּוא
 .עדנילּב ןּופ ןגיוא יד ןעז ןלעװ

 ןרעמ ןלעװ ענעטילרַאפ יד ןּואיי
 ,טָאג ןיא החמׂש רעייז
 ןשטנעמ ןשיװצ עקיטפרעדַאּב יד ןּוא
 .ןעיירפ ךיז לארׂשי ןּופ ןקילײה ןטימ ןלעװ
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 ,רעקיטכַאמ רעד קעװַא םורָאװײ=
 ,רעטעּפש רעד ןייז טעװ טדנעלרַאפ ןּוא
 ;טכערמּוא ףיוא ןרעיול סָאװ עלַא ןטינשרַאפ ןּוא
 ,טרָאװ ַא טימ ןשטנעמ ַא קידלוש ןכַאמ סָאװ ידי

 ,רעיוט ןיא גנולכיורטש ַא יז ןגייל רעגָאזפָארטש םעד ןּוא
 .ןטכערעג םעד טשינ טימ ןעיײרדרַאפ ןּוא

 ,ןעמהרבַא טוײלעגסיױא טָאה סָאװ ,טָאג טָאה םּורדי
 :בקעי ןּופ זיוה ןפיוא טגָאזעג יװַא
 ,בקעי ןרעװ טמעשרַאפ טינ טעװ דנּוצַא
 ;ןרעװ סַאלּב טינ םינּפ ןייז טעװ דנּוצַא ןּוא

 ,רעדניק ענייז ןעז טעװ רע זַא ,ָאיי*
 .,טימ ןייז ןיא ,טנעה עניימ ןּופ קרעוו סָאד
 ;ןעמָאנ ןיימ ןקילײה יז יװ
 ,בקעי ןּופ ןקיליײה םעד ןקילײה ןלעװ יז םורָאװ
 .ןטכרָאפ יז ןלעװ לארׂשי ןּופ טָאג םעד ןּוא
 ,ןייטשרַאפ ּוצ ןסיוו ןלעװ טסייג ןיא עטריפרַאפ יד ןּואי

 .רסומ ַא ןענרעל ןלעװ רעלמרּומ יד ןּוא

 ,טָאג טגָאז ,רערעקּפָא רעדניק ,ייווי ל
 ,רימ ןּופ טינ סָאװ תוצע ןכַאמ ּוצ

 ,טסייג ןיימ טינ סָאװ ןּבעװעג ןּבעװ ּוצ ןּוא
 !דניז ףיוא דניז ןרעמ ּוצ ידּכ
 ,םִיַרצִמ ןייק ןרעדינ ןעייג סָאװ יד*
 ;טנערפעג טינ יז ןּבָאה ליומ ןיימ ןּוא
 ,ןהערַּפ ןּופ גנּוצישַאּב רעד ןיא ןציש ּוצ ךיז
 .םִיַרצִמ ןּופ ןטָאש ןיא ןעמערישַאּב ּוצ ךיז ןּוא
 ,השוּב ּוצ ןרעװ ךייַא טעװ ןהערַּפ ןּופ גנּוצישַאּב יד רעּבָאי
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 ,דנַאש ּוצ םִיַרצִמ ןּופ ןטָאש ןיא גנּומערישַאּב יד ןּוא
 ,ןרַאה ענייז ןעװעג ןענייז ןַעֹוצ ןיא םורָאװ*
 .ןכיירגרעד סֵנָח ןייק ןעּוט םיחּולש ענייז ןּוא
 ןעמעש ךיז יז ןלעװ עלַא?
 ,ןצּונ טינ יז ןעק סָאװ קלָאפ םעד רעּביא
 ,ץּונ ּוצ טינ ןּוא ףליה ּוצ טינ ןענייז סָאװ
 .הּפרח ּוצ ןּוא השוּב ּוצ רָאנ

 .םורָד ןּופ דרעפרעסַאװ ןפיוא האּובנ יד"
 ,טסגנַא ןּוא טיונ ןּופ דנַאל ַא ךרּוד
 ,ןטרָאד ןּופ זיא ּבײל רעד ןּוא עטנּבײל יד סָאװ
 ,םערָאװדניל רעקידעילפ רעד ןּוא רעטָאנרעּפיּפ רעד
 ,סנגעמרַאפ ערעייז ןעלזייאננוי ןּופ ןקּור ןפיוא יז ןריפ
 ,תורצֹוא ערעייז ןעלמעק ןּופ רעקיוה ןפיוא ןּוא
 .ןצּונ טינ ןעק סָאװ קלָאפ ַא ּוצ
 ;םִיַרצִמ טפלעה טּפַאה ןָא ןּוא קיטשינ םורָאװי
 .ןציז ּוצ קידיײל ףיוא יז ןענייז ץלָאטש :סָאד ךיא ףּור םּורד
 ,ייז ייּב לװָאט ַא ףיוא סע ּביירשרַאפ םּוק דנּוצַא
 ,סע ןכייצרַאפ ךךּוּב ַא ןיא ןּוא
 ,גָאט ןטצעל ןויּב ןייז סע לָאז ןּוא
 .קידנעטש ןּוא קיּביײא ףיוא
 ,סָאד זיא קלָאפ קינעּפשרעדיװ ַא םורָאװי
 ,רענעקייל רעדניק
 ןרעה טינ ןליוו סָאװ רעדניק
 ;טָאג ןּופ גנונרעל יד
 :םיאיבנ יד ּוצ ןגָאז סָאװ'"

 ;ןגָאז תואיבנ טינ טלָאז ריא
 :סרעעז יד ּוצ ןּוא
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 ;טײקיטכיר יד ןעז טינ ודנּוא טלָאז ריא
 ,דייר עטַאלג ודנוא טדער
 .ןשינערַאנעג טעז
 ,געװ ןּופ ּפָא ךייַא טרעקיי

 ,געטש ןּופ ּפָא ךייַא טגיינ
 םינּפ רעזדנּוא ןּופ ּפָא טוט
 !לארׂשי ןּופ ןקיליײה םעד

 :טגָאזעג יױזַא לארׂשי ןּופ רעקילײה רעד טָאה םּורדָיי
 ,טרָאװ עקיזָאדסָאד טכַארַאפ ריא לײװ
 ,גּורטַאּב ןּוא ּביור ףיוא טרעכיורַאפ ְךייַא טָאה ריא ןּוא
 ,ףיורעד טנעלעגנָא ךייַא ןּוא
 דניז עקיזָאדיד ןייז ךייַא טעװ םורד:*

 ךָארּב רעניטײרקנָא ןַא יװ יױזַא
 ,רעיומ רעכיוה ַא ןיא טקעלּפטנַא
 .שינעכערּבעצ ריא ןעמּוק טעװ גנילצּולּפ-םיצולּפ סָאװ

 ,סעפעגרעּפעט ַא טכערּבעצ עמ יװ ןכערּבעצ יז טעװ רע ןּוא;+
 ;ןעניױש טינ ןּוא ןקַאהעצ
 ןּברַאש ַא ןעניפעג טינ ךיז טעװ רעקיטש עריא ןיא ןּוא
 ,ןוויוא ןּופ רעייפ ןרַאשסױרַא ףיוא
 .ּבּורג ןּופ רעסַאװ ןּפעשנָא רעדָא
 ,רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא םורָאװ*

 :לארׂשי ןּופ רעקילײה רעד
 ,ןרעװ ןפלָאהעג ריא טעװ החיונמ ןּוא טייקליטש ןיא
 ;הרּובג רעייַא ןייז טעװ טייקרעכיז ןּוא ּור ןיא
 .טלָאװעג טינ טָאה ריא רעּבָא
 :טנָאזעג טָאה ריא ןּוא

 ;יןפיול רימ ןלעװ דרעפ ףיוא טרעיינ ,ןיינ
 ;ןפיול ריא טעװ םּורד

 .סּונָנ סּוס :ליּפשטרָאװ א
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 ;ןטײר רימ ןלעװ עקנילפ ףיוא :ןּוא
 .סרעגָאיכָאנ ערעיײַא ןייז קנילפ ןלעװ םּורד

 ,םענייא ןּופ יײרשעגנָא םעד רַאפ טנזיוט ַאיי
 ;ןפױלטנַא זעלַאו ריא טעװ ףניפ ןּופ ײרשעגנָא םעד רַאפ
 ,גרַאּב ץיּפש ַא ףיוא גנַאטש ַא יװ ןּביײלּב טעװ ריא ןענַאװ זיּב
 .טרָא ןכיוה ַא ףיוא ןָאפ ַא יו ןּוא
 ,ןקילעוטײל ּוצ ךייַא ןרַאה טָאג טּוט ןגעװטסעד ןּופ רעּבָא-*

 ;ןעמירַאּברעד ּוצ ךייַא ןרַאג רע טּוט ןגעװטסעד ןּופ ןּוא
 ,הוהי זיא טייקיטכערעג ןּופ טָאג ַא םורָאװ
 .םִיא ףיוא ןרַאה סָאװ יד ּוצ ליֹוװ

 ,םִיַלָשּורי ןיא ,ןֹויִצ ןיא טסציז סָאװ קלָאפ ּוד םורָאװיי
 ;ןעניײװ טינ רעמ ּוטסעװ ןענייוו
 ןקילעוטײל ךיד רע טעװ ןקילעוטײל
 ,יירשעג ןייד ןּופ לוק םעד ףיוא
 .ןרעפטנע ריד רע טּוט ,ןרעה טעװ רע יװ
 ,רעסַאװ ּפַאנק ןּוא טיורּב גרַאק ןּבעג ךייַא טעװ טָאג ןּוא*

 ,ןליוהרַאפ ןייז טינ רעמ טעװ רערעל ןייד רעּבָא
 .רערעל ןייד ןעז ןלעװ ןגיוא ענייד ןּוא
 ,ריד רעטניה טרָאװ ַא ןרעה ןלעװ ןרעיוא ענייד ןּואיי

 ,"םיא ףיוא טייג ,געװ רעד זיא סָאד, :ןגָאז ּוצ יװַא
 ,סטכער ןרעק ךיז טעװ ריא ייס
 .סקניל ןּרעק ךיז טעװ ריא ייס ןּוא
 ןקיניײרמּוארַאפ טעװ ריא ןּוא*

 ,ןצעגרעּבליז ענייד ןּופ גוצרעּביא םעד
 .ץעגדלָאג םענעסָאגעג ןייד ןּופ דײלקַאּב םעד ןּוא
 ;סניירמּוא יװ ױזַא יז ּוטסעװ ןפרַאװקעװַא
 ,וצרעד ןגָאז וטסעװ !סױרַא;
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 העירז ןייד רַאפ ןגער ןּבעג טעװ רע ןּוא*
 ,דרע רעד ןיא ןעייז טסעוו ּוד סָאװ
 דרע רעד ןּופ האּובּת רעד ןּופ טיורּב סָאד ןּוא
 .קיטּפַאז ןּוא טעפ ןייז טעװ
 גָאט םענעי ןיא ןרעטיפ ךיז טעװ יפ ןייד
 .רעטיירּב ַא עקנָאל ַא ףיוא
 ןעלזייאננּוי יד ןּוא רעדניר יד ןּוא=

 ,דרע יד ןטעּברַאַאּב סָאװ
 ,רעטּופ עקַאמשעג ןסע ןלעװ
 .לפּושטניוו ַא טימ ןּוא רעייוו ַא טימ טלפּושטניוו עמ סָאװ
 ,גרַאּב ןכיוה רעדעװטעי ףיוא ןּוא*

 ,לגרעּב םענעּבױהרעד רעדעװטעי ףיוא ןּוא
 ,רעסַאװ ןעמָארטש ,ןכעּב ןייז ןלעװ
 .ןלַאפ ןעּוט סמערוט ןעוו ,גנוטייט סיורג ןּופ גָאט םעד ןיא
 הנבל רעד ןּופ טכיל סָאד ןּוא

 ,ןּוז רעד ןּופ טכיל סָאד יװ ןייז טעװ
 ןּוז רעד ןּופ טכיל סָאד ןּוא
 ,געט ןּביז ןּופ טכיל סָאד יװ--ךַאפנּביז ןייז טעװ
 ,קלָאפ ןייז ןּופ ךָארּב םעד טדניּברַאפ טָאג סָאװ גָאט םעד ןיא
 .ןליײה רע טּוט דנּוװ ןייז ןּופ סיר םעד ןּוא

 ,טַײװ רעד ןּופ ןָא טמּוק טָאג ןּופ ןעמָאנ רעד ,עזיי
 ;ףיוא ךיז טּביײה ךיור רערעווש ַא ןּוא ,טנערּב ןרָאצ ןייז
 ,ןרָאצ טימ לּופ ןענייז ןּפיל ענייז
 ;טרעצרַאפ סָאװ רעייפ ַא יװ גנּוצ ןייז ןּוא
 ,םָארטש רעקיצײלפ ַא יװ םעטָא ןייז ןּואי

 ;זדלַאה םּוצ זיּב טכיירג סָאװ
 ,גנּוטסיװרַאפ ןּופ ּפיז ַא ןיא רעקלעפ יד ןּפיז ּוצ
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 .תומּוא יד ןּופ ןקַאּב יד ףיוא םַאצ רעקיריפרַאפ ַא טימ
 ,ןייז ךייַא ייּב טעװ גנַאזעג ַא*

 ,טקילײהעג טרעוו בוט-םוָי ַא סָאװ טכַאנ רעד ןיא יו
 ,החמׂש עקיצרַאה ַא ןּוא
 ,טיילפ ַא טימ טייג סָאװ םעד ייּב יו
 ,טָאג ןּופ גרַאּב ןפיוא ןעמּוק ּוצ
 .לארׂשי ןּופ זלעפ םּוצ
 ,לוק ןייז ןּופ ךליה םעד ןרעה ןוָאל טעװ טָאג ןּוא*

 ,םערָא ןייז ןּופ זָאלּפָארַא םעד ןזיײװ טעװ ןּוא
 ,טרעצרַאפ סָאװ רעייפמַאלפ ןּוא ןרָאצמירג טימ
 .ןײטשלגָאה ןּוא ננוציילפ ןּוא ךָארּבנקלָאװ טימ
 ,רּוׁשַא ןרעװ ןכָארּבעצ טעװ טָאג ןּופ לוָק םעד ןּופ םורָאװי

 .ןגָאלש טגעלפ רע סָאװ טימ טּור יד
 ,גנורעשַאּב ןּופ ןקעטש רעד ךרוד טייג סע רָאנ ּוװ ןּוא*

 ,םיא ףיוא ןזָאלּפָארַא טעװ טָאג סָאװ
 ;ןפרַאה טימ ןּוא ןקיױּפ טימ ןייז סע טעװ
 .ייז ףיוא ןטלַאההמחלמ רע טעװ גנוטכעפ ןּופ תומחלמ טימ ןּוא
 ,טרָארעײּפ רעד ויא ןטכענ ןּופ טַײרגעגנָא םורָאװי

 ,טיירנעגוצ רע זיא ךלמ ןרַאפ ,ָאי
 ;רע זיא טיירּב ,רע זיא ףיט
 ,ךס ַא ץלָאה ןּוא רעייפ טָאה ןפיוה ןייז
 ןענערּב טּוט םעטָא סטָאג
 -.ןירעד לּבעװש ךייט ַא יװ

 ,ףליה ךָאנ םִיַרצִמ ןייק ןרעדינ סָאװ יד ,יווי אל
 ;ךיז יז ןוָאלרַאפ דרעפ ףיוא ןוא

 ,ליפ ןעעיז יז לייוו ,ןגעװטיײר ףיוא ךיז ןרעכיזרַאפ יז ןּוא
 ;העײז קיטכַאמ ןענייז יז לײװ ,רעטייר ףיוא ןּוא
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 ,לארׂשי ןּופ ןקילײה םעד ּוצ טינ ךיז ןרעק יז ןּוא
 !ןכּוז טינ יז ןעוט טָאג ןּוא
 ,זייּב סָאד טגנערּב רע ןּוא ,גולק זיא רע ,רָאװרַאפ רעּבָא*

 .ּפָא טינ רע טּוט רעטרעוו ענייז ןּוא
 ,רעוטסטכעלש יד ןּופ זיוה ןגעק ןייטשפיוא טעװ רע ןּוא
 .טכערמּוא ןקרעװ סָאװ יד ןּופ ףליה רעד ןגעק ןּוא
 ,טָאג טינ ןּוא ,ןשטנעמ ןענייז םירצִמ יד ןּואי

 ;טסײג טינ ןּוא ,שיילפ ןענייז דרעפ ערעייז ןּוא
 ,טנַאה ןייז ןקערטשסיוא טעװ טָאג ןּוא
 ,רעפלעה רעד טעװ ןעלכיורטש ןּוא
 ,רענעפלָאהעג רעד טעװ ןלַאפ ןּוא
 .ןרעװ טדנעלרַאפ יז ןלעװ םענייא ןיא עלַא ןּוא
 ;רימ ּוצ טָאג טגָאזעג טָאה יױזַא םורָאװ
 ,ּביור ןייז רעּביא טמּורּב ּבײלגנּוי רעד ןּוא ּבַײל רעד יװ ױזַא
 ;םיא םּורַא טלמַאזעגנייַא ןענייז רעכוטסַאּפ עלופ ַא םגה
 ,טינ ךיז רע טקערשרעד לוק רעייז רַאפ
 ;טינ ךיז רע טנייּב םערַאיל רעייז רַאפ ןּוא
 ,ןרעדינ תֹואבצ ןּופ טָאג טעװ ױזַא
 ןֹויִצ ןּופ גרַאּב ןפיוא המחלמ ןטלַאה ּוצ
 .טרָא ןכיוה ריא ףיוא ןּוא
 ,קידנרעטַאלפ ןעלניופ יו"
 ,םִיַלָשּורי ןעמערישַאּב תֹואָבצ ןּופ טָאג טעװ ױזַא
 .,ןייז ליצמ ןּוא ןעמערישַאּב
 .ןעװעטַאר ןּוא ןעניושרַאּפ

 ,טקינעּפשרעדיװ ףוט טָאה ריא ןעמעוו ּוצ םּוא ךייַא טרעק"
 .לארׂשי ןּופ רעדניק
 ןטכַארַאפ יז ןלעװ גָאט םענעי ןיא ,רָאװראפ
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 ,רעּבליז ןּופ רעטעגּפָא ענייז רעכַאלטיא
 ,דלָאג ןּופ רעטעגּפָא ענייז ןּוא
 .דניז ּוצ טכַאמעג ךייַא ןּבָאה טנעה ערעײַא סָאװ
 ,ןַאמ ַא טינ ןּופ דרעװש רעד ךרּוד ןלַאפ טעװ רּוׁשַא ןּוא

 ;ןרעצרַאפ םיא טעװ ןשטנעמ ַא טינ ןּופ דרעווש יד ןּוא
 ,דרעווש ןרַאפ ןפיולטנַא טעװ רע ןּוא
 .ןרעװ זניצ ּוצ ןלעװ טייל עגנוי ענייז ןּוא
 ,ןייגרַאפ ארֹומ ןּופ טעװ ולעפ ןייז ןּואי
 ,ןרַאה ענייז ןלעװ ןָאפ רעד רַאפ ןטסגנַא ןּוא
 ,ןֹויִצ ןיא זיא רעייפ ןייז סָאװ ,טָאג טגָאז
 .םִיַלָשּורי ןיא ןוויוא ןייז ןּוא

 ,גיניק רעד ןגיניק טעװ טײקיטרַאפטכער טימ ,עזי ךֶל
 .טייקיטכערעג טימ ןשרעה ןלעו יז-רַאה ןּוא

 ןייז טעװ רעכַאלטיא ןּוא
 ,טניו ןּופ שינעטלעהַאּב ַא יװ
 ;ןגערסוג ןּופ שינעגרָאּברַאפ ַא ןּוא
 ,שינעקירט ַא ןיא רעסַאװ ןכעּב יװ
 ולעפ ןרעווש ַא ןּופ ןטָאש רעד יװ
 .דנַאל ןטכַאמשרַאפ ַא ןיא
 ,רעעז יד ןּופ ןגיוא יד ןלעװ ןייז טּפעלקרַאפ טינ ןּואי
 .ןעמענרַאפ ןלעװ רערעה יד ןּופ ןרעיוא יד ןּוא

 ,ןסיװ ּוצ ןייטשרַאפ טעװ עטלײַארעּביא יד ןּופ ץרַאה סָאד ןּואי
 .רָאלק קיפיולעג ןדער טעװ רעלמַאטש יד ןּופ גנוצ יד ןּוא
 ,ןַאמלדַא רעמ ןפּור טינ ןעמ טעװ םעניימעג םעד ןּוא
 .ןבדנ רעמ ןגָאז טינ ןעמ טעװ ןקיצײג ןפיוא ןּוא
 ,ןיימעג טדער רעניימעג רעד םורָאװ"
 ,טכערמוא טעּברַא ץרַאה ןייז ןּוא
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 ,טײקשלַאפ ןָאט ּוצ
 ;רַאנעג טימ טָאג ןגעוו ןדער ּוצ ןּוא
 ,ןקירעגנוה םעד ןּופ ּבייֵל םעד קידײל ןזָאל ּוצ
 .ןרענימ ּוצ ןקיטשרָאד םעד ןּופ קנַארט םעד ןּוא
 ,טכעלש ןענייז ינייצעג ענייז ,רעקיצײג רעד ןּואי

 ,רע טָארַאּב תובשחמ עוייּב
 ,ןגיל ןּופ דייר טימ ןַאמערָא םעד ןעגנערּבּוצמּוא
 .טכערעג טהנעט ןויבא רעד ןעוו וליּפַא
 ,טײקלדַא טָארַאּב ןַאמלדַא רעד רעּבָאי
 .ןײטשַאּב רע טעװ טײקלדַא ףיוא ןּוא

 ,רעּבײװ עקיאּור ריאי
 ;לוק ןיימ טרעה ,ףיוא טייטש
 ,רעטכעט ערעכיז ריא
 .גָאז ןיימ טמענרַאפ
 ,ןרעטיצ ריא טעװ ןרָאי ןּוא געטיי

 ,ערעכיז ריא
 ,טדנעלרַאפ זיא זעל יד םורָאװ
 .ןעמוק טינ טעװ גנּולמַאזנייַא ןייק
 ,עקיאּור ריא ,טרעדיוש:

 ;ערעכיז ריא ,טרעטיצ
 ,ךייַא טזײלּבטנַא ןּוא סיוא ְךייַא טּוט
 ,ןדנעל יד ףיוא זקַאזו טריוג ןּוא
 ,קידנגָאלש ךיז טסירּב יד ףיוא:*

 ,רעדלעפ עקיטסּולג יד רעּביא
 ;קָאטשנײװ ןקיטכּורפ ןרעּביא
 ,קלָאפ ןיימ ןּופ דרע רעד רעּביא;*

 ;סקעװעגדליוו ןּוא רענרעד טימ ןסקַאװרַאפ
 +7- +=" י
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 ,טייקיטסול ןּופ רעזייה עלַא רעּביא ,ָאי
 .ךֵרֹּכ ןכַאלײרפ ןרעּביא
 ,טזָאלרַאפ זיא ץַאלַאּפ רעד םורָאװ'*

 ;טרעהענפיוא טָאה טָאטש ןּופ למוט רעד
 םערּוט רעד ןּוא לַאװדרע רעד
 ,קיּביײא ףיוא ןלייה רַאפ ןענייז
 ,ןעלזײאדלַאװ רַאפ דיירפ ַא
 .סעדַאטס רַאפ גנורעטיפ ַא

 ודנוא ףיוא ןרעװ טעװ ןסָאגעגסױא זיּב'*
 ,ךייה רעד ןּופ טסייג ַא
 ,ןטרָאגטכּורפ ַא ןרעװ טעװ רּבדמ רעד ןּוא
 .ןרעװ טנכערעג דלַאװ ַא רַאפ טעװ ןטרָאגטכּורּפ רעד ןּוא

 ,טייקיטכערעג ןעּור טעװ רּבדמ ןיא ןּוא!*
 .ןטרָאגטכּורּפ ןיא ןעניֹוװ טעװ טײקיטרַאפטכער ןּוא

 ,םולש ןייז טעװ טײקיטרַאפטכער ןּופ קרעװ סָאד ןּואיי
 --טײקיטרַאפטכער ןּופ וטפיוא רעד ןּוא
 .קיּבייא ףיוא טייקרעכיז ןּוא ּור

 ,םולש ןּופ גנּוניוװ ַא ןיא ןציז טעװ קלָאפ ןיימ ןּוא!*
 .עליטש ןעננּואּור ןיא ןּוא ,ערעכיז רעטרעניֹוװ ןיא ןּוא
 ,דלַאװ ןּופ ננַאנּפָארַא םעד ףיוא ןטײרּפשעצ ךיז טעװ עמ ןּואי

 .טָאטש יד ןרעדינ טעװ גנורעדינ רעד ןיא ויּב ןּוא
 ,ןרעסַאװ עלַא ייּב טייַז סָאװ ְךייַא ּוצ לוי

 ;| .לזייא םעד ןּוא סקָא םעד ןּופ סּופ םעד יירפ סױרַא טזָאל סָאװ

 טסיוװרַאפ טינ טסרעוװ סָאװ רעטסיװרַאפ ּוד ,יײװי ןֵל
 !ריד ןָא טינ טשלעפ עמ סָאװ רעשלעפ ּוד ןּוא

 ,ןרעװ טסיװרַאּפ ּוטסעװ ,ןטסיװרַאפ ןרעהפיוא טסעוו ּוד זַא
 .ריד ןָא ןשלעפ ןעמ טעװ ,ןשלעפ ןקידנע טסעוװ ּוד זַא

 .תֶדֶרְּב דֵרָבּו :ליּפשטרָאװ א
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 ,זדנוא קילעוטײל טָאג;
 ;טפָאהעג רימ ןּבָאה ריד ּוצ
 ,ןגרָאמירפ עלַא םערָא רעייז יז
 .טיונ ןּופ טייצ ןיא ףליה רעזדנוא ןּוא

 ,ןפָאלטנַא תומּוא יד ןענייז למּוט םעד ןּופ לוק ןּופי
 .טײרּפשעצ רעקלעפ יד ןרעוװ ךיז ןּבייהפיוא ןייד ןּופ
 ּביור רעיא ןרעװ טעװ ןּבילקעגפיוא ןּואי
 ,ףיוא טּבײלק קירעשייה רעד יװ
 ,ןעגנירּפש ןלירג יו
 .ףיורעד ןעגנירּפש ןעמ טוט

 ;ךײה רעד ןיא טּור רע םורָאװ ,טָאג זיא ןּביױהרעד"
 .טייקיטכערעג ןּוא טכער טימ ןֹויִצ ןָא טליפ רע
 ןייז טעװ ןטייצ ענייד ןּופ טייקרעכיז יד ןּואי
 ;גנונעקרעד ןּוא המכח :תועּושי טימ ץַאש ַא
 .רצֹוא ןייז ןייז טעװ סָאד ,טָאנ רַאפ ארֹומ

 ,ןסיורד ןגָאלק ןדלעה ערעייז ,עזי
 .ןענײװ רעטיּב ןעּוט םולש ןּופ םיחולש יד
 ,ןגעװ יד ןענייז טסיװרַאפ*
 :רערָאפנעװ רעד טרעהענפיוא
 ,דנּוּב םעד טרעטשרַאפ טָאה רע
 ,טעטש יד טכַארַאפ טָאה רע
 .ןשטנעמ ןייק ףיוא טינ טכַא רע
 ,דנַאל סָאד זיא ןטינשרַאפ ,טרעורטרַאפי
 ;טקלעװרַאּפ ,ןֹונָבל רעד זיא טמעשרַאפ
 ,ןרָאװעג רּבדמ ַא יװ זיא ןֹורָש רעד
 .לֶמֹרַּכ ןּוא ןָׁשָּב יא טלסײרטענּפָא ןּוא
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 ,טָאג טגָאז ,ןייטשפיוא ךיא לעװ דנּוצַא"
 ,ןכייהרעד ךיז ךיא לעװ דנּוצַא
 .ןּבייהפיוא ךיז ךיא לעװ דנּוצַא
 ;יורטש ןרעּבעג ריא טעװ ,ײרּפש טגָארט ריאיז

 .ןרעצרַאפ ךייַא טעװ סָאװ רעייפ ַא-םעטָא רעייַא
 ,עטנערּברַאפ ךלַאק יװ ןייז ןלעװ רעקלעפ יד ןּואי*

 .ןדנוצעג רעייפ ןיא ןרעװ סָאװ עטקַאהענּפָא רענרעד יו
 ,ןָאטעג ּבָאה ךיא סָאװ ,עטײװ ריא ,טרעהיי

 .הרובג ןיימ ,עטנָאנ ריא ,טסײװ ןּוא
 ,עקידניז יד ןֹויִצ ןיא ןטסגנַא סע

 :עשלַאפ יד ןעמּונעגנָא טָאה שינרעטיצ ַא
 ?טרעצרַאפ סָאװ רעייפ םעד ןיא ןלייװ ןעק ודנּוא ןּופ רעװ
 ?ןדנַארּב עקיּבייא יד ןיא ןליײו ןעק זדנּוא ןּופ רעוו
 ,ךַאלרע טדער ןּוא ,טײקיטרַאפטכער ןיא טייג סָאװ רעד'*

 ,ּביור ןּופ ןיוועג םעד טכַארַאפ סָאװ רעד
 ,דחֹוש ןעמעננָא ןּופ טנעה ענייז ּפָא טלקָאש סָאװ רעד
 ,טּולּב ןגעוו ןרעה ןּופ רעיוא ןייז טּפָאטשרַאפ סָאװ רעד
 .סטכעלש ףיוא ןקּוק ןּופ ןגיוא ענייז טקירדרַאפ ןּוא
 ;ךייה רעד ןיא ןעּור טעװ רעי*

 ;גנוצישַאּב ןייז ןייז ןלעװ ןולעפ ןּופ ןעגנוטסעפ
 .רעכיז זיא רעסַאװ ןייז ,ןּבעגעג זיא טיורּב ןייז

 ;ןגיוא ענייד ןקּוקנָא ןלעװ טייקנייש ןייז ןיא ךלמ םעדיי
 .ןשינעטײװ ןּופ דנַאל ַא ןעז ןלעװ יז
 :המיא רעד ןָא ןטכַארט טעװ ץרַאה ןיידיי

 !טליײצעג טָאה סָאװ רעד זיא ּוװ
 ?ןגיוװעג טָאה סָאװ רעד ּוװ
 !טלײצעג סמערּוט יד טָאה סָאװ רעד ּוװ
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 ,ןעז טינ רעמ ּוטסעװ קלָאפ עטיישרַאפ סָאדי
 ,ןייטשרַאפ ּוצ טינ ,ךַארּפש רעלעקנוט ַא טימ קלָאפ סָאד
 .ןרעוװ ּוצ גּולק טינ ,ןושל ןקידלמַאטש ַא טימ
 ;גנולמַאזנייַא רעזדנּוא ןּופ טָאטש יד ,ןֹויִצ ןָא קוק

 ,םִיַלָשּורי ןעז ןלעװ ןגיוא ענייד
 ,עקיאור ַא גנוניוװ ַא
 ,ןרעװ טקּורעגקעװַא טינ טעװ סָאװ טלעצעג ַא
 ,ןרעװ ןגױצעגסױרַא טינ קיּבײא ןלעװ ךַאלקעלפ ענייז סָאװ
 .ןרעװ ןסירענּפָא טינ ןלעװ קירטש ענייז עלַא ןּוא
 ,קיטכַאמ ןייז זדנּוא טָאג טעװ ןטרָאד רָאניי

 ,עקימיורטיײרּב ןעמָארטש ,ןכייט ןּופ טרָא ןַא יװ
 ,ןייג טינ םיא ףיוא ןעק ףישרעדוור ןייק סָאװ
 .ןרָאּפרעּביא טינ םיא ןעק טנערקָא רעקרַאטש ןייק ןּוא
 ,רעטכיר רעזדנּוא זיא טָאג םורָאװי

 ,רעּבעגצעזעג רעזדנוא זיא טָאג
 ;ךלמ רעודנּוא זיא טָאג
 .ןפלעה ודנּוא טעװ רע
 ,קירטש ענייד ןענייז ןרָאװעג זיול=

 ,טסַאמ רעייז טסעפ טינ ןטלַאה יז
 .סיוא טינ לגַאז םעד ןטײרּפש יז
 ,טליײטעצ ּבױרקַאז ליפ ןּופ גנַאפ טרעוו לָאמסנעד
 .ּביור ןּביױר עקידעקניה
 ;קנַארק ןיּב ךיא :ןגָאז טינ טעװ רעניֹוװנייַא ןייק ןוא*
 ,דניז יד ןּבעגרַאפ זיא ןירעד טציז סָאװ קלָאפ םעד-

 ,ןרעה ּוצ ,רעקלעפ ריא ,טנענעגי דל
 ;טמענרַאפ ,תומּוא ריא ןּוא

 ,טייקלּופ ריא ןּוא דרע יד ןרעה לָאז



 8-2 דל היעשי 44

 .ןעגנּוצָארּפש עריא עלַא ןּוא טלעוו יד
 ,רעקלעפ עלַא ףיוא סעּכ ַא טָאה טָאג םורָאװי

 ;ליח ןצנַאנ רעייז ףיוא ןרָאצמירג ַא ןּוא
 ,טכַאמעג םרח ּוצ יז טָאה רע
 .הטיחש רעד ּוצ ןּבענעגרעּביא יז
 ,ןרעגלַאװ ךיז ןלעװ ענעגָאלשרעד ערעייז ןּוא*

 ,קנַאטשעג ַא ןיינפיוא טעװ םירנּפ ערעייז ןּופ ןּוא
 .טּולּב רעייז ןּופ ןייגעצ ןלעװ גרעּב יד ןּוא
 ,ןכירקעצ טעװ למיה ןּופ ליח רעצנַאג רעד ןּואּ

 ,ןעלקיוופיוא ךיז הליומ ַא יו ןלעװ ןעלמיה יד ןּוא
 ,ןקלעװּפָארַא טעװ ליח ץנַאג רעייז ןּוא
 ,קָאטשנײװ ןּופ טקלעוו טַאלּב ַא יװ
 .םיוּבנגייפ ַא ןּופ סטקלעװרַאפ יװ ןּוא
 ,דרעווש ןיימ ךיז טָאה למיה ןיא ןעקנּורטעגנָא םורָאװ
 ,ןרעדינּפָארַא םֹודֶא ףיוא יז טעװ טָא
 .טּפשמ םּוצ ,םרח ןיימ ןּופ קלָאפ םעד ףיוא ןּוא
 - ,טּולּב טימ לּופ יא דרעווש סטָאג"
 ,סטעפ טימ טקיטפעזעג
 ,קעּב ןּוא רעמעל ןּופ טּולּב טימ
 ;סרעדיװ ןּופ סטעפנרינ טימ
 ,הָרֵצָּב ןיא גנּוטכַאלש ַא טָאה טָאג םורָאװ
 .םֹודֶא דנַאל ןיא גנוטכעש עסיורג ַא ןּוא
 ,ייז טימ ןריטלזיוו ןלעװ ןרעדינ ןּואי
 ;ןסקָא טימ ןלּוּב ןּוא
 ,טּולּב טימ דרע רעייז ךיז טעװ ןעקנירטנָא ןּוא
 .סטעפ טימ ןקיטפעז ךיז טעװ ּביוטש רעייז ןּוא
 ,טָאג ייּב ויא המקנ ןּופ גָאט ַא םורָאװ
 .ןֹויִצ ןּופ גירק םעד רַאפ גנולָאצַאּב ןּופ רָאי ַא
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 ,ןעמָארטש עריא ןלעװ ךעּפ ןיא ןרעװ טרעקרַאפ ןּואי
 | ,לּבעװש ןיא ּביוטש ריא ןּוא
 .ךעּפ עקידנענערּב ןרעװ טעװ דרע ריא ןּוא
 ,ןרעװ ןשָאלרַאפ טינ יז טעװ טכַאנ ןּוא גָאטיי

 ;ךיור ריא ןיינפיוא טעװ קיּביײא ףיוא
 ,ןייז טסיוו יז טעװ רוָד ּוצ רוָד ןּופ
 .ריא ךרּוד ןייגכרּוד טינ רענייק טעװ ןטייקיּבייאקיּבייא ףיוא

 ,לשּוּבּפמּוז רעד ןּוא ןַאקילעּפ רעד יז ןלעװ ןעשרי ןּואי*
 ;ריא ןיא ןעּור ןלעװ ּבָאר רעד ןּוא לייַא יד ןּוא
 ,טייקטסיװ ןּופ רּונש ַא ריא ףיוא ןעיצ טעװ רע ןּוא
 .טייקידייל ןּופ גָאװטנּורג ַא ןּוא
 טרָאד ןייז טינ טעװ טײללדַא עריא ןּופ*

 ;ןפּורסױא הכּולמ ַא לָאז סע רעװ
 .טשינ ּוצ ןרעו ןלעװ תוררׂש עריא עלַא ןּוא

 ,ןצַאלַאּפ עריא ןיא רענרעד ןלעװ ןיינפיוא ןּוא'*
 ;ןעגנוטסעפ עריא ןיא סקעוועגכעטש ןּוא עוויּפָארק ןּוא
 ,ןלַאקַאש ןּופ גנוניֹוװ ַא ןייז טעװ יז ןּוא
 .ןעלגיופסיורטש רַאפ טפעהעג ַא

 ,טניה-רּבדמ ןפערטנָא ןלעװ ץעק עדליוו ןּוא;*
 ;רבח ןייז ּוצ ןפּור טעװ דש ַא ןּוא
 ,ןעּור תיליל טּוט ןטרָאד ,ָאי
 .החונמ ריא טניפעג ןּוא
 ,טגייל ןּוא ,טסענ ריא גנַאלשלייפ יד טכַאמ טרָאד*

 ;ןטָאש ריא ןיא טמערַאװ ןּוא טירּב ןּוא
 ןעלגיופ כיּבַאה ךיז ןעלמַאז טרָאד ,ָאי
 .ןרעדנַא םּוצ רענייא
 ;טנעײל ןּוא ,ךּוּב סטָאג ןיא טשרָאפי*

 ,טרענימעג טינ זיא עקיזָאדיד ןּופ סנייק



 / 6 הל-ו7 דל היעשי 6

 .ןרעדנַא םּוצ טינ טלעפ סנייק
 ,ןלױפַאּב טָאה ליומ ןיימ םורָאװ
 .טלמַאזעגנייַא יז טָאה םעטָא ןייז ןּוא
 ,לרֹוג ַא ןפרָאװעג ייז טָאה רע ןּואי

 ;רּונש ַא טימ טלייטעצ יז סע טָאה טנַאה ןייז ןּוא
 ,ןעשרי סע יז ןלעװ קיּבייא ויּב
 .ןירעד ןעּור יז ןלעװ תורֹודירֹוד ףיוא

 ,שינעקירט יד ןּוא רּבדמ רעד ןלעװ ןייז קיטסולי ןדָל
 ,עטסיװ יד ךיז טעװ ןעיירפ ןּוא

 .זיור ַא יו ןעילּב ןּוא
 ,ןעיירפ ךיז ןּוא ,ןעילּב יז טעװ ןעילּב
 ;גנַאזעג ןּוא דיירפ טימ ,ָאי-

 ,ןּבעגעג ריא זיא ןֹונָבל ןּופ טכַארּפ יד
 ;ןֹורָש ןּוא לֶמרַּכ ןּופ טייקנייש יד
 ,הוהי ןּופ טכַארּפ יד ןעז ןלעװ יז
 .טָאג רעזדנוא ןּופ טייקנייש יד
 ,טנעה עפַאלש יד טקרַאטשי

 .ןקיטסעפ טּוט ינק עקידלכיורטש יד ןּוא
 :רעצרעה עקיאּורמּוא יד ּוצ טגָאװי
 ;ארֹומ טינ טָאה ,קרַאטש טייז
 ,טָאג רעיא זיא טָא
 ,המקנ טימ ןעמּוק טעװ רע
 טָאג ןּופ גנוטלענרַאפ טימ
 .ןפלעה ךייַא ןּוא ןעמּוק רע טעװ
 ,עדנילּב ןּופ ןגיוא יד ןרעװ טכַאמעגפיוא ןלעװ לָאמסנעד*
 .ןרעװ טנפעעג ןלעװ עּביױט ןּופ ןרעיוא יד ןּוא
 ,דניה ַא יװ ןעגנירּפש רעקידעקניה ַא טעװ לָאמסנעד'
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 ;ןעגניז טעװ ןעמוטש ַא ןּופ גנּוצ יד ןּוא
 ,ןרעסַאװ סיוא ןכערּב רּבדמ ןיא םורָאװ
 .עטסיװ רעד ןיא ןכעּב ןּוא
 ,ץכַאזומעג םּוצ ןרעװ טעװ דמעזעג עסייה סָאד ןּואי
 ;רעסַאװ ןלַאװק ּוצ שינעטשרָאד ַא ןּוא
 ,זףָאש ןּופנ גנורעיוה ַא ןייז טעװ ןלַאקַאש ןּופ טרָאניוװ ןיא
 .שמַאי ןּוא רָאר רַאפ טפעהעג ַא
 ,געוו ַא ןּוא געטש ַא ןייז טעװ טרָאד ןּואי
 ;ןפּור םיא ןעמ טעװ געװ רעקילײה רעד ןּוא
 ,רעניירמּוא ןַא םיא טעװ ןייגכרּוד טינ
 ;ןייז רע טעװ יז רַאפ טרעיינ
 .ןעשודנָאלּב טינ ןלעװ עטינעגמּוא וליפַא רעיינגעוו
 ,ּבייֵל ןייק ןייז טינ טעװ טרָאדי

 --םיא ףיוא ןיײנפױרַא טינ טעװ היח עדליוו ןייק ןּוא !
 .ןעניפעג טינ טרָאד ךיז ןלעװ יז
 ,ןייג ןלעװ עטויײלעגסיוא יד ןּוא

 ,ןרעקקירּוצ ןלעװ טָאג ןּופ עטויײלרעד יד ןּואיי
 ,גנַאזעג טימ ןֹויִצ ןייק ןעמּוק ןלעװ ןּוא
 ;ּפָאק רעייז ףיוא ןייז טעװ החמׂש עקיּבייא ַא ןּוא
 ,ןנָאינָא יז טעװ החמׂשוְדוׂשׂש
 .שינעצפיז ןּוא רעיורט ןלעװ ןפיולטנַא ןּוא

 ,ּוהָיִקוִח ךלמ ןּופ רָאי ןטנצרעפ ןיא ןעװעג זיא סע ןואי ןֶל
 עלַא ףיוא רּוׁשַא ןּופ ךלמ רעד בירֲחנַס ןעגנַאגעגפױרַא זיא

 ןּוא" .ןעמּונעגנייַא יז טָאה ןּוא ,הדּוהי ןּופ טעטש עטקיטסעפַאּב
 ןייק שיכָל ןּופ ןהקָׁשבַר טקישעג טָאה רּוׁשַא ןופ ךלמ רעד
 טָאה רע ןּוא .ליח ןסיורג ַא טימ ןּוהָיִקזִח ךלמ םּוצ םִיַלָשּורי
 ןפיוא ךייט ןטשרעּביױא םעד ןּופ ןּבָארג םעד ייּב טלעטשעג ךיז
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 םיקָילֶא םיא ּוצ ןעגנַאגעגסױרַא זיא* .דלעפרעשעוו ןּופ געוו
 רעד ָאנבִש ןּוא ,ץַאלַאּפ ןרעּביא סָאװ ,ןּוהָיִקלִח ןּופ ןּוז רעד
 .רענָאמרעד רעד ,ןפֶסָא ןּופ ןּוז רעד חָאֹוי ןּוא ,רעּבײרש

 ;ןּוהָיקזח ּוצ טשרָאקַא טגָאז ;טגָאזעג יז ּוצ טָאה הָקָשבַר ןּואי
 :רּוׁשַא ןּופ ךלמ רעד ,ךלמ רעסיורג רעד טגָאזעג טָאה יװַא
 ?ךיז טסרעכיורַאפ ּוד סָאװ גנורעכיזרַאפ עקיזָאדיד ויא סָאװ
 ףרַאד הרּובג ןּוא הצע ןַא ;דײרעגּפיל רָאנ זיא סָאד :גָאז ךיא?
 ,ךיז וטסרעכיזרַאפ ןעמעװ ףיוא ,דנּוצַא .המחלמ רַאפ ןעמ
 טסרעכיורַאפ ּוד ,עזי ?רימ ןָא טקינעּפשרעדיװ טסָאה ּוד סָאװ
 --רָאר םענעכָארּבעצ ןקיזָאדמעד ןּופ ןקעטש םעד ףיוא ךיז
 רע טייג ,ןָא םיא ףיוא ךיז טנעל שטנעמ ַא זַא סָאװ--םִיַרצִמ ףיוא
 הערַּפ ויא ױזַא ;ךרּוד יז טרעכעל ןּוא ,טנַאה רעד ןיא ןײרַא םיא
 ףיוא ךיז ןרעכיזרַאפ סָאװ עלַא רַאפ םִיַרצִמ ןּופ ךלמ רעד
 ףיוא ךיז ןרעכיזרַאפ רימ :ןגָאז רימ טסעװ ּוד זַא ןּואי .םיא
 -ּפָא טָאה ּוהָיִקוִח סָאװ רעד טינ סָאד זיא ;טָאג רעזדנּוא הוהי
 הדּוהי ּוצ טגָאזעג טָאה ןּוא ,תוחּבומ ענייז ןּוא תומָּב ענייז ןָאטעג
 ?ןקּוּב ךיז ריא טלָאז חּבומ ןקיזָאדמעד רַאפ :םִיַלָׁשּורי ּוצ ןּוא
 ךלמ םעד רַאה ןיימ טימ טשרָאקַא ךיז טעװרַאפ ,דנּוצַא ןּואי
 ,דרעפ טױט ײװצ ןּבעג ריד לעװ ךיא ןּוא ,רּוׁשַא ןּופ
 יװ טנייה' .יײז ףיוא רעטייר ןצעזפורַא ריד טסנעק ּוד ּביױא
 יד ןּופ םענייא ,ןַאמטּפױה ַא ןּופ םינּפ םעד ןסױטשּפָא ּוטסנעק
 ּוטסרעכיזרַאפ ןגעװטסעד ןּופ ?רַאה ןיימ ןּופ טכענק עטסנעלק
 ,דנּוצַא ןּואי .רעטײר ןּוא ןגעוװטייר ןגעװ םִיַרְצִמ ףיוא ךיז
 ,דנַאל ןקיזָאדמעד ףיוא ןעמוקענפורַא הוהי ןָא ןעד ךיא ןיּב
 ףיוא ףױרַא יג :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה הוהי ?ןטסיװרַאפ ּוצ סע
 .סע טסיװרַאפ ןּוא ,דנַאל ןקיזָאדמעד

 .ןהָקָׁשבַר ּוצ טגָאזעג חָאֹוי ןּוא ָאנבש ןּוא םיקָילֶא טָאהיי
 רימ םורָאװ ,שימַארַא טכענק ענייד ּוצ ,ךיד טעּב ךיא ,דער
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 ןרעיוא יד ןיא שידּוהי זדנּוא ּוצ טינ דער ןּוא ,סע ןעייטשרַאפ
 .רעיומ רעד ףיוא סָאװ קלָאפ ןקיזָאדמעד ןּופ

 ריד ּוצ ןּוא רַאה ןייד ּוצ ןעד טָאה :טגָאזעג הֹקָשבַר טָאהי*
 טינ ןּוא ,רעטרעוו עקיזָאדיד ןדער ּוצ רַאה ןיימ טקישעג ךימ
 ,טיוק רעייז ןסע ּוצ ,רעיױמ רעד ףיוא ןציז סָאװ ןשטנעמ יד ּוצ
 ?ְךייַא ייּב ,רעסַאװּבײל רעייז ןעקנירט ּוצ ןּוא

 ןפורעגסיוא טָאה ןּוא ,טלעטשעג ךיז טָאה הֵקָׁשבַר ןּוא= -
 יד טרעה :טנָאזעג טָאה ןּוא ,שידּוהי ףיוא ,לוק ןכיוה ַא ףיוא
 יוזַא** :רּוׁשַא ןופ ךלמ םעד ,ךלמ ןסיורג םעד ןּופ רעטרעװ
 םורָאװ ,ןרַאנ טינ ּוהָיִקֹזִח ךייַא לָאז :ךלמ רעד טגָאזעג טָאה
 טינ ּוהָיִקזִח ךייַא לָאז ןּוא* .ןייז ליצמ טינ ךייַא ןעק רע
 ליצמ זדנּוא טעװ ןייז ליצמ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,הוהי ףיוא ןרעכיזרַאּפ
 ןיא ןרעװ ןּבעגעגרעּביא טינ טעװ טָאטש עקיזָאדיד ;הוהי ןייז
 טינ ךיז טלָאז ריא** .רּוׁשַא ןּופ ךלמ םעד ןּופ טנַאה רעד
 ןופ ךלמ רעד טגָאזעג טָאה יױװַא םורָאװ ,ןּוהָיִקזִח ּוצ ןרעהּוצ
 טסע ןּוא ,רימ ּוצ סױרַא טמּוק ןּוא ,םולש רימ טימ טכַאמ ;רּוׁשַא
 ,םיוּבנגייפ ןייז ןּופ רעכַאלטיא ןּוא קָאטשנײװ ןייז ןּופ רעכַאלטיא
 זיִּבי ;םענּורּב ןייז ןּופ רעסַאװ סָאד רעכַאלטיא טקנירט ןּוא
 ,דנַאל רעייַא יװ ױזַא דנַאל ַא ןיא ןעמענ ךייַא לעװ ןּוא ,םּוק ךיא
 ײװ ןּוא טיורּב ןּופ דנַאל ַא ,ןיײװ ןּוא האּובּת ןּופ דנַאל ַא
 ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןדערנייַא טינ ּוהָיִקזִח רָאנ ךייַא לָאו= .רענטרעג
 רעטעג יד ןעװעג ליצמ ןעד ןּבָאה .ןייז ליצמ ודנּוא טעװ הוהי
 םעד ןּופ טנַאה רעד ןּופ דנַאל ןייז רעכַאלטיא רעקלעפ יד ןּופ
 וװ ?דַּפרַא ןּוא תֶמַח ןּופ רעטעג יד ןענייז ּוו=* ?רּוׁשַא ןּופ ךלמ
 ןעװעג ליצמ ןעד יז ןּבָאה ןּוא ?םִיַורַפס ןּופ רעטעג יד ןענייז
 ןּופ רעטעג עלַא ןשיװצ ןענייז רעווי ?טנַאה ןיימ ןּופ ןֹורמֹוש
 ןּופ דנַאל רעייז ןעװעג ליצמ ןּבָאה סָאװ ,רעדנעל עקיזָאדיד
 !טנַאה ןיימ ןּופ םִיַלָשּורי ןייז ליצמ לָאז הוהי זַא ,טנַאה ןיימ
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 ,טרעפטנעעג טינ טרָאװ ַא םיא ןּבָאה ןּוא ,ןגיוושעג יז ןּבָאה'י
 ריא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןעװעג זיא ךלמ ןּופ לעּפַאּב רעד םורָאװ
 .ןרעפטנע טינ םיא טלָאז

 ןרעּביא סָאװ ,ןּוהָיִקלִח ןּופ ןּוז רעד םיקִילֶא ןעמּוקעג זיאיי
 ,ןפָסָא ןּופ ןּוז רעד חָאֹוי ןּוא ,רעּביײרש רעד ָאנבש ןּוא ,ץַאלַאּפ
 ןּוא ,רעדײלק ענעסירעצ טימ ,ןּוהָיִקזִח ּוצ ,רענָאמרעד רעד
 .ןהָקָׁשבַר ןּופ רעטרעוו יד טלייצרעד םיא ןּבָאה יז
 ,טרעהעג סע טָאה ּוהָיִקזִח ךלמ רעד יװ ,ןעוװעג זיא סע ןּואי ןֶל

 טקעדעגּוצ ךיז ןּוא ,רעדיילק ענייז ןסירעצ רע טָאה ױזַא
 רע ןּואי .טָאג ןּופ זיוה ןיא ןעמּוקעג זיא רע ןּוא ,קַאז טימ
 םעד ָאנבָש ןּוא ,ץַאלַאּפ ןרעּביא סָאװ ןעמיקִילֶא טקישעג טָאה
 טימ עטקעדענּוצ ,םינהֹּכ יד ןּופ עטסטלע יד ןּוא ,רעּבײרש
 יז ןּוא* .ןצֹומָא ןּופ ןּוז םעד איבנה ּוהָיעַשי ּוצ ,רעדײלקקַאז
 טיונ ןּופ גָאט ַא :ּוהָיקזִח טגָאזעג טָאה יױזַא :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה
 יד םורָאװ ;גָאט רעקיטנייה רעד זיא ךַאמש ןּוא ףָארטש ןּוא
 ּוצ חֹוּכ ןייק ָאטינ ןּוא ,ליומרעטומ םּוצ ןעמּוקעג ןענייז רעדניק
 ןּופ רעטרעװ יד ןרעה טָאג ןייד הוהי טעװ רשפא* .ןרעּבעג
 טקישעג םיא טָאה רּוׁשַא ןּופ ךלמ רעד רַאה ןייז סָאװ ,ןהָקָׁשבַר
 רַאפ ןפָארטש טעװ רע ןּוא ,טָאג ןקידעּבעל םעד ןרעטסעל ּוצ
 ;| יפיוא ּוטסלָאז םּורד ;טרעהעג טָאה טָאג ןייד הוהי סָאװ דיר יד
 .ָאד ךיז טניפעג סָאװ ּבײלּברעּביא םעד רַאפ הליפּת ַא ןּבייה

 ,ןּוהָיעַשי ּוצ ןעמּוקעג ןענייז ןּוהָיִקוִח ןּופ טכענק יד יװ ןּוא
 ;רַאה רעיײַא ּוצ ןגָאז ריא טלָאז ױזַא :טגָאזעג יז ּוצ ּוהָיעַׂשי טָאהי
 רעטרעוו יד רַאפ ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז :טגָאזעג טָאג טָאה יױװַא
 ןּופ ךלמ םעד ןּופ ןעגנּוי יד סָאװ טימ ,טרעהעג טסָאה ּוד סָאװ
 ַא םיא ןיא ןײרַא ּביג ךיא ,עוי .טדנעשעג ךימ ןּבָאה רּוׁשַא
 ּוצ ןרעקמּוא ךיז טעװ ןּוא ,גנורעה ַא ןרעה טעװ רע ןּוא ,טסייג

 יי

' 
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 ןיא דרעװש ןכרוד ןלַאפ ןכַאמ םיא לעװ ךיא ןּוא ;דנַאל ןייז
 .דנַאל ןייז

 םעד ןענּופעג טָאה ןּוא ,טרעקענמּוא ךיז טָאה הָקָשבַר ןּואי
 טָאה רע םורָאװ ;הָנבִל ףיוא קידנטלַאה המחלמ רּוׁשַא ןּופ ךלמ
 .שיכָל ןּופ ןגיוצעגקעװַא טָאה רע זַא טרעהעג טַאהעג

 ןּופ ךלמ םעד הָקָהרִּת ףיוא טרעהעג טָאה !בירֲחנַסִו ןּואי
 ןטלַאה ּוצ המחלמ ןעגנַאגענסױרַא זיא רע :ןגָאז ּוצ יױזַא ,ׁשּוּכ
 טקישעג רע טָאה ,טרעהעג סָאד טָאה רע יװ ןּוא .ריד טימ
 והָיִקזִח ּוצ ןגָאז ריא טלָאז יװַא" :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןּוהָיִקזִח ּוצ םיחּולש
 טָאג ןייד ןרַאנ טינ ריד לָאז :ןגָאז ּוצ ױזַא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד
 םִיַלָׁשּורי :ןגָאז ּוצ ױזַא ,םיא ףיוא ךיז טסרעכיזרַאפ ּוד סָאװ
 ןופ ךלמ םעד ןּופ טנַאה רעד ןיא ןרעװ ןּבעגרעּביא טינ טעװ
 ןּבָאה רּוׁשַא ןּופ םיכלמ יד סָאװ טרעהעג ּוטסָאה טָא** .רּוׁשַא
 לוצינ טסליוו ּוד ןּוא ,ןטסיװרַאפ ּוצ יז ,רעדנעל עלַא ּוצ ןָאטעג
 סָאװ יד ןעװעג ליצמ רעקלעפ יד ןּופ רעטעג יד ןּבָאה* ?ןרעװ
 ןוא ,ףֶצָר ןּוא ,ןָרָח ןּוא ,ןָזֹונ ,טרעטשעצ ןּבָאה ןרעטלע עניימ
 ,תֶּמַח ןּופ ךלמ רעד זיא ּוװ* ?רָׂשֵלּת ןיא סָאװ ןֶדָע ןּופ רעדניק יד
 ,םִיַורַפס טָאטש רעד ןּופ ךלמ רעד ןּוא ,דַּפרַא ןּופ ךלמ רעד ןּוא
 ?הָוֲע ןּוא ,עַנֵה ןּופ

 יד ןּופ טנַאה רעד ןּופ ווירּב םעד ןעמּונענּוצ ּוהָיקזִח טָאה;+
 -פורַא זיא רע ןּוא ,טנעײלעגרעּביא םיא טָאה ןּוא ,םיחּולש
 טײרּפשעגסױא םיא טָאה ּוהָיִקזַח ןּוא .טָאג ןּופ זיוה ןיא ןעגנַאגעג
 ּוצ ױזַא ,טָאג ּוצ ןעװעג ללּפתמ טָאה ּוהָיקזִח ןּוא-* .טָאג רַאפ
 רעּביא טסציז סָאװ לארׂשי ןּופ טָאג ,תֹואָבצ ןּופ הוהי* ;ןגָאז
 ןכיירגיניק עלַא רעּביא טָאג רעד טסיּב ןײלַא ּוד ;םיבּורּכ יד
 .דרע יד ןּוא ןעלמיה יד טכַאמעג טסָאה ּוד ;דרע רעד ןּופ
 ןּוא ,ןגיוא ענייד ,הוהי ,ןפע ;רעה ןּוא ,רעיוא ןייד ,הוהי ,גייניי
 טקישעג טָאה סָאװ ,ןבירַחנַס ןּופ רעטרעוו עלַא יד רעה ןּוא ;עז



 24-18 זל היעשי 102

 םיכלמ יד ,הוהי ,תמא:* .טָאג ןקידעּבעל םעד ןרעטסעל ּוצ
 ,דנַאל רעייז טימ תונידמ עלַא יד טכַאמעג ברח ןּבָאה רּוׁשַא ןּופ
 םורָאװ ;רעיײפ םוצ רעטעג ערעייז ןּבענעגרעּביא ןּבָאה יז ןּוא;*
 ַא ןופ קרעװ סָאד זיולּב רָאנ ,ןעװעג טינ רעטעג ןייק ןענייז יז
 -רעטנוא יז יז ןּבָאה םּורד ;ןייטש ןּוא ץלָאה ,טנעה סנשטנעמ
 ןּופ זדנּוא ףלעה ,טָאג רעזדנּוא הוהי ,דנּוצַא ןּוא* .טכַארּבעג
 ּוד זַא ןסיו דרע רעד ןּופ ןכיירגיניק עלַא ןלָאז ןּוא ,טנַאה ןייז
 .הוהי טסיּב ןײלַא

 יױװַא ,ןּוהָיִקזִח ּוצ טקישעג ןצֹומָא ןופ ןּוז רעד ּוהָיַשי טָאה;י
 ּוד סָאװ :לארׂשי ןּופ טָאג רעד הוהי טגָאזעג טָאה ױזַא :ןגָאז ּוצ
 ןּופ ךלמ םעד ביִרֲחנַס ןגעװ רימ ּוצ ןעװעג ללּפתמ טסָאה
 :טדערעג םיא ןגעוו טָאה טָאג סָאװ טרָאװ סָאד סָאד זיא**--רּוׁשַא

 /  ריד ןּופ טָאּפש סע ,ךיד טכַארַאפ סע
 ;ןֹיִצ רעטכָאט יורפגנוי יד
 ריד רעטניה ּפָאק םעד טלקָאש סע
 .םִיַלָשּורי רעטכָאט יד
 ?טדנעשעג ןּוא טרעטסעלעג ּוטסָאה ןעמעווי

 ?ּביוהעגפיוא לוק ןייד ּוטסָאה ןעמעוו ףיוא ןּוא
 ,ךייה רעד ןיא ןגיוא עניד ןּביוהעג טסָאה ,ָאי
 .לארׂשי ןּופ ןקילײה םעד ןגעקַא
 - ,טָאג טרעטסעלעג ּוטסָאה טכענק ענייד ךרוד**

 - ןגעווטייר ליפ עניימ טימ :טגָאזעג ןּוא
 ,ףױרַא גרעּב יד ןּופ ךייה רעד ּוצ ךיא ןיִּב
 | ;ןֹונָבל ןּופ ןעלקניו יד ּוצ
 ,ןרעדעצ עכיוה ענייז ּפָא קַאה ךיא ןּוא
 ;רעמױּבסערּפיצ ענעּבילקעג ענייז
 ,ץיּפש ןטסכעה ןייז ּוצ םּוק;ךיא ןּוא
 ,ןטרָאגטכּורפ ןייז ןּופ דלַאװ םּוצ
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 ,רעסַאװ ןעקנורטעג ןּוא ןּבָארגעג ּבָאה ךיא*י
 טירטסּופ עניימ טימ סיוא ןקירט ןּוא
 .םִיַרצִמ ןּופ ןכייט עלַא

 ?טרעהעג טינ ןעד ּוטסָאה**
 ,טיײרגענּוצ סע ךיא ּבָאה ןָא גנַאל ןּופ
 ;טמערופעג סע ךיא ּבָאה געט עטלַא ןּופ
 ,ןעשעג לָאז סע טכַארּבעג סע ךיא ּבָאה דנּוצַא
 סנפיוה-הברּוח ףיוא ןטסיװרַאפ ּוצ
 .טעטש עטקיטסעפַאּב
 ,קיטכַאמצרוק רעניֹוװַאּב ערעייז ןענייז םורדִי

 ;טמעשרַאפ ןּוא ןכָארּבעצ ןענייז יז
 ,דלעפ ןּופ זָארג ןרָאװעג ןענייז יז
 ,ענירג ץכַאטיירק ןּוא
 ,רעכעד יד ןּופ ךָאמ
 .ןסקַאװעגפיוא רעדייא דלעפ ַא ןּוא

 ןציז ןייד סיײװ ךיא רעּבָא=
 ,ןעמּוק ןייד ןּוא ןייג ןייד ןּוא
 .רימ ןגעק ןעמערּוטש ןייד ןּוא
 רימ ןגעק ןעמערוטש ןייד לײװײ=

 ,ןרעיוא עניימ ןיא ףױרַא זיא םערַאיל ןייד ןּוא
 ,זָאנ ןייד ןיא גניר ןיימ ןָאטנײרַא ךיא לעװ םּורד
 ,ןּפיל ענייד ןיא םַאצ ןיימ ןּוא
 געו םעד ףיוא ןרעקמּוא ךיד לעװ ךיא ןּוא
 - - .םיא ףיוא ןעמוקעג טסיּב ּוד סָאװ

 :ןכײצ רעד ןייז ריד טעװ סָאד ןּוא*
 ,סקּוװכָאנ רָאיײה ןסע טעװ ריא
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 ;סקּוװרעדיװ רָאי ןטייוװצ ןפיוא ןּוא
 ,טדיינש ןּוא טייַז רָאי ןטירד ןפיוא ןּוא
 .טכּורּפ רעייז טסע ןּוא ,רענטרענניײװ טצנַאלפ ןּוא

 הדּוהי ןּופ זיוה םעד ןּופ ּבײלּברעּביא רענענורטנַא רעד ןּואי
 .ןּביױא טכורפ ןגָארט ןּוא ,ןטנּוא ןעלצרָאװ רעדיװ טעװ
 ,ּבײלּברעּביא ןַא ןעמוקסורַא טעװ םִיַלָשּורי ןּופ םורָאװ*

 ;ןֹוִצ גרַאּב ןּופ גנונירטנַא ןַא ןּוא
 .ןָאט סָאד טעװ תֹואְבצ ןּופ טָאג ןּופ ךיז ןעמעננָא סָאד

 :רּוׁשַא ןּופ ךלמ םעד ףיוא טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא ,רָאװרַאפיי
 ,טָאטש רעקיזָאדרעד ןיא ןעמּוקנײרַא טינ טעװ רע
 ,לייפ ַא ןיהַא ןסישנײרַא טינ ןּוא
 ,דליש ַא טימ ריא רַאפ ןעמּוק טינ ןּוא
 .לַאװדרע ןַא ריא םּורַא ןטישנָא טינ ןּוא
 ,ןעמּוקעג זיא רע סָאװ געוו םעד ףיוא*

 ,ןרעקמּוא ךיז רע טעװ םיא ףיוא
 טָאטש רעקיזָאדרעד ןיא ןּוא
 .טָאג טנָאז ,ןעמּוקנײרַא טינ רע טעװ
 ,ןפלעה ּוצ יז ,טָאטש עקיזָאדיד ןעמערישַאּב לעװ ךיא ןּוא*

 .ןגעװ סדוד טכענק ןיימ ןּופ ןּוא ןגעווטעניימ ןּופ

 טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגסױרַא זיא טָאג ןּופ ךאלמ א ןּוא*
 ןּוא ףניפ ןּוא טרעדנוה רּוׁשַא ןּופ רענַאל םעד ןיא ןגָאלשעג
 ,ירפ רעד ןיא ןענַאטשעגפיוא זיא עמ זַא ןּוא ;טנוױט קיצכַא
 .םירגּפ עטיוט עלַא ןענייז יז טשרע

 ןּוא ,ןגיוצעגקעװַא טָאה רּוׁשַא ןּופ ךלמ רעד בירֵחנַס ןּואי
 ןּבילּבעג זיא רע ןּוא ;טרעקעגמּוא ךיז טָאה ןּוא ןעגנַאגעג זיא
 הננינ ןיא

 בקי )ימלא טל לעשער לט קנו
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 טָאג ןייז ןּופ זיוה ןיא ךיז טקּוּב רע יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא*
 ןגָאלשרעד םיא רֶצֶארׂש ןּוא ךֶלְמַרדַא ןיז ענייז ןּבָאה יױזַא ,ְךֹורסִנ
 .טֶרְרַא דנַאל ןיא ןרָאװעג ןענורטנַא ןענייז יז ןּוא ;דרעװש ןטימ
 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא ןֹודַח-רַסַא ןּוז ןייז ןּוא

 ;ןּברַאטש ּוצ ןרָאװעג קנַארק ּוהָיקזִח זיא טייצ רענעי ןיאי ןְדֶל
 ,ןצֹומָא ןּופ ןּוז רעד איבנה ּוהָיעַשי ןעמּוקעג םיא ּוצ זיא

 האווצ ןייד ךַאמ :טגָאזעג טָאג טָאה יױזַא :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא
 טינ טסעװ ןּוא ,טסּברַאטש ּוד םורָאװ ,טניזעגזיוה ןייד ןגעוו
 .ןרעוװ ןזענעג

 ןּוא ,טנַאװ רעד ּוצ םינּפ ןייז טיירדעגמּוא ּוהָיִקזִח טָאה;
 ,ךיד טעּב ךיא :טגָאזעג טָאה ןּוא* ,טָאנ ּוצ ןעװעג ללּפתמ טָאה
 טימ ןּוא תמא טימ ריד רַאפ ןעגנַאגעג ןיּב ךיא יו קנעדעג ,טָאג
 ךיא ּבָאה ןגיוא ענייד ןיא טּוג זיא סָאװ ןּוא ,ןצרַאה ןצנַאג ַא
 .ןָאטעג

 .ןײװעג סיורג ַא טניײװעג טָאה ּוהָיִקזִח ןּוא
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןּוהָיעַשי ּוצ ןעוװעג טָאג ןּופ טרָאװ סָאד זיא+

 טָאג רעד הוהי טגָאזעג טָאה ױזַא :ןּוהָיקוַח ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא יג"
 ּבָאה ךיא ,הליפּת ןייד טרעהעג ּבָאה ךיא :ןדוד רעטָאפ ןייד ןּופ
 .רָאי ןצפּופ געט ענייד ּוצ ּוצבײל ךיא ,עז ;רערט ןייד ןעזעג
 ןּוא ךיד ךיא לעװ רּוׁשַא ןּופ ךלמ םעד ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןוא*
 יד ןעמערישַאּב לעװ ךיא ןּוא ,ןייז ליצמ טָאטש עקיזָאדיד
 זַא ,טָאג ןּופ ןכייצ ַא ןייז ריד טעװ סָאד ןּואי .טָאטש עקיזָאד
 ךיא ,עז" :טדערעג טָאה רע סָאװ ךַאז עקיזָאדיד ןָאט טעװ טָאג
 ּפָארַא טָאה סָאװ ןעלּפַאטש יד ןּופ ןטָאש םעד םּוא רעק
 .ןעלּפַאטש ןעצ קירּוצ ,ןזָחָא ןּופ ןעלּפַאטשנוז יד ףיוא טרעדינעג
 יד ףיוא ,ןעלּפַאטש ןעצ טרעקעגמּוא ךיז טָאה ןּוז יד ןּוא
 .טרעדינעגּפָארַא טָאה יז סָאװ ןעלּפַאטש
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 רע ןעװ ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ּוהָיקזִח ןּופ ץפירשעג ַאי
 .טפַאשקנַארק ןייז ןופ ןרָאװעג ןזענעג זיא ןוא ,ןעװעג קנַארק זיא
 :טגָאזעג טסעװעג ּבָאה ךיאיי

 ןײנקעװַא ךיא לעװ געט עניימ ןּופ ןטימ ןיא
 ;דרערעטנּוא ןּופ ןרעיוט יד ןיא
 .ןרָאי עניימ ןּופ טשער םעד טרענימעג רעװ ךיא
 ,טָאג ןעז טינ לעװ ךיא :טגָאזעג ּבָאה ךיאיי

 :עקידעּבעל יד ןּופ דנַאל ןיא טָאג
 ןקּוקנָא טינ ןשטנעמ ַא רעמ לעװ ךיא
 .טלעװ רעד ןּופ רעניֹוװַאּב יד טימ
 ,רימ ןּופ ןָאטעגּפָא ןּוא טקּורעגקעװַא זיא גנוניוװ ןיימי

 ;טלעצעגכוטסַאּפ ַא יװ יױזַא
 ;ןּבעל ןיימ רעּבעװ ַא יװ טלקיוװעגפיוא ּבָאה ךיא
 ;ןסײרּפָא ךימ רע טעװ טיוצ רעד ןּופ
 .ןקידנע ךימ ּוטסעװ טכַאנ ויּב גָאט ןּופ
 ,ןגרָאמירפ זיּב :טכַארטעג ּבָאה ךיא:*

 ;ןכערּבעצ רענייּב עניימ עלַא רע טעװ יװַא ,ּבײל ַא יו
 .ןקידנע ךימ ּוטסעװ טכַאנ זיּב גָאט ןּופ

 ,טסּפיּפעג ךיא ּבָאה יװַא ,לשּוּב ַא יװ ,ּבלַאװש ַא יוװ'י
 ;ּביוט ַא יװ טמּורּבעג ּבָאה ךיא
 ;ךייה רעד ּוצ ןעננַאגעגסױא ןענייז ןגיוא עניימ
 .רימ ררַאּפ ןייַא ךיז לעטש ,ךיא ןיּב טקירדעג ,טָאג

 !ןדער ךיא לָאז סָאװ'*
 ;ןָאטעג טָאה רע ןּוא ,טנָאזעג רימ טָאה רע זַא
 ,ןרָאי עניימ עלַא ןייג ךיא לעװ טכַאז
 .לעז ןיימ ןּופ שינרעטיּב רעד רעּביא
 ,ןעמ טּבעל ףיורעד ,טָאגי*
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 ;טסײג ןיימ ןּופ ןּבעל סָאד זיא ןירעד ןצנַאג ןיא ןּוא
 .ןּבעל ךימ זָאל ןּוא ,ךימ קרַאטש םּורד
 ,ישינרעטיּב יד ןרָאװעג ןטיּברַאפ רימ זיא ןטּוג םּוצ ,עזיי

 לעז ןיימ טסּולגעג טסָאה ּוד ןּוא
 ;גנַאגרעטנּוא ןּופ ּבּורג רעד ןּופ
 ןקור ןייד רעטניה ןפרָאװענקעװַא טסָאה םורָאװ
 .דניז עניימ עלַא
 ,ןּביול ךיד טּוט דרערעטנּוא יד טינ םורָאװ

 ;ןעמיר ךיד טּוט טוט רעד טינ
 תמא ןייד ףיוא טינ ןפָאה סע
 .ּבורג ןיא ןרעדינ סָאװ יד
 ,רעקידעּבעל רעד ,רעקידעּבעל רעד

 ;טנייה ךיא יװ ױזַא ,ןּבױל ךיד טּוט רע
 .תמא ןייד רעדניק יד ןסיוװ טכַאמ רעטָאפ ַא
 ;ןפלעה ּוצ ךימ ָאד זיא טָאגײ

 ,ןענניז רימ ןלעװ ןעגנַאזעג עניימ ןּוא
 .טָאג ןּופ זיוה ןיא ןּבעל רעודנוא ןּופ געט עלַא

 עטסערּפעג ןעמענ ןעמ לָאז :טגָאזעג טָאה ּוהָיֹעַשי ןּואיי
 ןזענעג טעװ רע ןּוא ,גָאלשסױא םעד ףיוא ןּבײרנָא ןּוא ,ןגייפ
 ךיא זַא ןכײצ רעד זיא סָאװ :טנָאזעג ּוהָיִקוִח טָאה* .ןרעװ
 ?-טָאנ ןּופ זיוה ןיא ןײנפױרַא לעװ

 ןּופ ןּוז רעד ןְדַאְלַּב ךַדארמ טָאה טייצ רענעי ןיאי ןֵרִל
 ַא ןּוא ווירּב ַא טקישעג ,לבָּב ןּופ ךלמ רעד ,ןענֵדַאְלַּב

 ןעװעג זיא רע זַא טרעהעג טָאה רע םורָאװ ;ןּוהָיִקזִח ּוצ הנּתמ
 טיירפרעד ךיו ּוהָיִקְוִח טָאה: .ןרָאװעג טנוזעג זיא ןּוא ,קנַארק
 ןּוא ,רעּבליז סָאד ,זױהצַאש ןייז ןזיװעג יז טָאה רע ןּוא ,יײז טימ

 .9-7 ,כ ,'ּב םיכלמ ךיילגראפ .7 קּוסּפ טימ ךיז טדניּבראפ - .רֶמ יֵל רַמ :ליּפשטרָאװ א
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 עצנַאג סָאד ןּוא ,לייא עטּוג סָאד ןּוא ,םימׂשּב יד ןּוא ,דלָאג סָאד
 ענייז ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ץלַא ןּוא ,ןפָאװ ענייז ןּופ זיוה
 רעצנַאנ ןייז ןיא ןּוא ,זיוה ןייז ןיא ךַאז ַא ןעוועג טינ ;ןרעמַאקצַאש
 ּוהָיעַשי זיא* .ןזיװעג טינ יז טָאה ּוהָיִקזִח סָאװ ,טיײקיטלעװעג
 :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןּוהָיִקוִח ךלמ םּוצ ןעמּוקעג איבנה
 יז ןעמּוק ןענַאװ ןּופ ןּוא ?טנָאזעג רענעמ עקיזָאדיד ןּבָאה סָאװ
 ּוצ ייז ןענייז דנַאל ןטייװ ַא ןּופ :טגָאזעג ּוהָיִקזִח טָאה ?ריד ּוצ
 ןעזעג יז ןּבָאה סָאװ :טגָאזעג רע טָאה* .לבָּב ןּופ ,ןעמּוקעג רימ
 - ןּבָאה זיוה ןיימ ןיא סָאװ ץלַא :טגָאזעג ּוהָיִקזִח טָאה ?זיוה ןיד ןיא
 ךיא סָאװ ןרעמַאקצַאש עניימ ןיא ךַאז ַא ןעוועג טינ ;ןעזעג יז
 רעה :ןּוהָיִקזִח ּוצ טנָאזעג ּוהָיֹעַשי טָאה' .ןזיועג טינ יז ּבָאה
 סָאװ ץלַא ןּוא ,ןעמּוק געט ,עז :תֹואָבצ ןּופ טָאג ןּופ טרָאװ סָאד
 ויּב ןּבילקעננָא ןּבָאה ןרעטלע ענייד סָאװ ןּוא ,זיוה ןייד ןיא
 ךַאז ןייק ;לבָּב ןייק ןרעװ ןגָארטעגקעװַא טעװ ,גָאט ןקיטנייה
 סָאװ ןיז ענייד ןּופ ןּוא* .טָאג טנָאז ,ןּבײלּברעּביא טינ טעװ
 ןעמ טעװ ,ןרעּבעג טסעװ ּוד סָאװ ,ריד ןּופ ןײגסױרַא ןלעװ
 ךלמ םעד ןּופ ץַאלַאּפ ןיא רענידפיוה ןייז ןלעװ יז ןּוא ,ןעמענ
 .לבָּב ןּופ

 ןּופ טרָאװ סָאד זיא טּונ :ןּוהָיעַשי ּוצ טנָאזעג ּוהָיִקזִח טָאהי
 םולש ּביוא :טגָאזעג טָאה רע ןּוא .טדערעג טסָאה ּוד סָאװ טָאג
 !נעט עניימ ןיא ןייז טעװ טייקרעכיז ןּוא

 ,קלָאפ ןיימ טסיירט ,טסיירטי ר
 .טָאג רעייַא טגָאז

 ,םִיַלָׁשּורי ןּופ ןצרַאה םּוצ טדערי
 ,ריא ּוצ טפּור ןּוא
 ,טייצ ריא טליפרעד טָאה יז זַא
 ;ךערּברַאפ ריא זיא טלָאצעגּפָא זַא



 יי: היא 8-3 מ

 טנַאה סטָאנ ןּופ ןגירקעג טָאה יז זַא
 ,דניז עריא עלַא רַאפ לּפָאט

 :טפּור לוק ַאי
 ,הוהי ןּופ געוו םעד רּבדמ ןיא ּפָא טמַאר
 עטסיװ רעד ןיא סיוא טכיילג
 .טָאג רעזדנּוא רַאפ געטש ַא
 ,ןרעװ ןּביוהרעד לָאז לָאט רעדעװטעיי

 ;ןרעװ טרעדינרעד לָאז ךייה ןּוא גרַאּב רעדעװטעי ןּוא
 ,ךיילג ןרעװ לָאז עמורק סָאד ןּוא
 .ןיולּפ ַא ןטײקגרַאּב יד ןּוא
 ,ןרעװ טקעלּפטנַא טעװ טָאג ןּופ דובּכ רעד ןּוא*
 :ןעז ןלעװ םענייא ןיא רעּבײל עלַא ןּוא
 .טדערעג טָאה טָאג ןּופ ליומ סָאד םורָאװ

 !ףּור :טגָאז לוק ַאי
 ?ןפּור ךיא לָאז סָאװ :טגָאז רע ןּוא
 ,זָארג ןענייז רעּבײל עלַא
 ;דלעפ ןּופ םּולּב ַא יװ ןח רעייז לַא ןּוא
 ,זָארג סָאד טרעוו טנקירטרַאפי
 - ,םּולּב יד טרעװ טקלעװרַאפ
 ;ףיורעד טוָאלּב טָאג ןּופ םעטָא רעד זַא
 -  .קלָאפ סָאד זיא וָארג ,רָאװרַאפ
 ,זָארג סָאד טרעוו טנקירטרַאפ*
 ,םּולּב יד טרעװ טקלעװרַאפ
 טָאג רעזדנּוא ןּופ טרָאװ סָאד רעּבָא
 ,ןײטשַאּב קיּביײא ףיוא טעװ
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 ,ףױרַא ריד יג גרַאּב ןכיוה ַא ףיואי
 ;ןֹויִצ ןּופ ןרעגָאונָא
 ,לוק ןייד חֹוּכ טימ ףיוא ּביײה
 ;םִיַלָשּורי ןּופ ןרעגָאזנָא
 ,ארֹומ טינ ּבָאה ,ףיוא ּביײה
 :הדּוהי ןּופ טעטש יד ּוצ גָאז
 !טָאג רעייַא זיא טָא

 ,רעקיטכַאמ ַא טמּוק רַאה רעד טָאג ,עזיי
 ;םיא רַאפ טקיטלעװעג םערָא ןייז ןּוא
 | ,םיא טימ זיא רכׂש ןייז ,עז
 . ;סיורַאפ םיא ןיול ןייז ןּוא
 ;עדַאטס ןייז טרעטיפ סָאװ ךּוטסַאּפ ַא יװ'י

 ,רעמעל יד ףיוא רע טּבײלק םערָא ןייז ןיא
 ;םעוװּב ןייז ןיא טגָארט ןּוא
 .ךַאלעמַאּפ רע טריפ עקידענייז יד

 ,ןרעסַאװ יד ןפיוה ןייז טימ ןטסָאמעג טָאה רעווי*
 ,טריקרַאמ ןַאּפש ַא טימ ןעלמיה יד ןּוא
 ,דרע רעד ןּופ ּביוטש םעד סָאמ ַא ןיא ןעמּונרַאפ ןּוא
 ,גָאװ ןפיוא גרעּב יד ןגיֹוװעג ןּוא
 ?ןלָאשגָאװ ףיוא ןכייה יד ןּוא

 ?טָאג ןּופ טסיײג םעד טשרָאפרעד טָאה רעוו*
 ?ןיװעגוצ םיא טָאה סָאװ הצעילעּב ןייז זיא רעװ ןּוא
 ,טהצעעג ךיז רע טָאה ןעמעוו טימ'+

 ,ןיײטשרַאפ ּוצ ןּבענעג םיא טָאה סָאװ
 ,טייקיטכערעג ןּופ געו םעד טנרעלעג םיא ןּוא



 111 היעשי 23-15 מ

 ,טפַאשנעק טנרעלעג םיא ןּוא
 ?ןסיוו טכַאמעג םיא טַײקידנַאטשרַאפ ןּופ געװ םעד ןּוא
 ,רעמע ןַא ןּופ ףירט ַא יװ ןענייז רעקלעפ ,עזי*

 ;טנכערעג יז ןענייז ןלָאשגָאװ ןּופ ּביוטש יװ ןּוא
 .לדמעז ַא יװ ףיוא רע טּביײה ןעלזניא ,עז
 ,גרַאװנערּב גּונעג טינ זיא ןֹונָבל רעד ןּוא*

 .רעפּפָאדנַארּב גּונעג טינ תויח ענייז ןּוא
 ,םיא ןגעק טינרָאג יװ ןענייז רעקלעפ עלַאי

 .םיא ייּב טנכערעג יז ןענייז טשינרָאג ןּוא טשינ ןּופ
 טָאג ןכײלגּוצ ריא טנעק ןעמעוו ּוצ ןּוא=

 -ףלעטש ךיילג םיא ריא טנעק טלַאטשעג רעסָאװ ןּוא
 ,ןסָאנעגסױא טָאה רעטסניימ ַא סָאװ ץעג םעדי*י

 ,דלָאג טימ רעּביא םיא טיצ רעצלעמש ַא ןּוא
 !רעּבליז ןּופ ךַאלטייק ּוצ טצלעמש ןּוא
 ,ןּבילקעגסיוא טרעװ ּבמעדנייטש ַא*

 . ;סיוא ןעמ טלײװ טינ טליופ סָאװ ץלָאה
 ,ךיז ןעמ טכּוז רעטסניימ ןנּולק ַא
 .ןעלקַאװ טינ ךיז לָאז סָאװ ץעג ַא ןלעטשוצפיוא

 ?טינ ןעד ריא טסײװײ
 ?טינ ןעד ריא טרעה
 ?ןרָאװעג טלייצרעד טינ ןָא ּבײהנָא ןּופ ְךייַא זיא
 ?דרע רעד ןּופ ןטסעפטנורג יד טינ ריא טייטשרַאפ
 ,דרע רעד ןּופ לקריצ םעד רעּביא טציז סָאװ רעד זיא רע**

 ;ןקירעשײה יװ ןענייז רעניֹוװַאּב עריא ןּוא
 ,ןעלמיה יד לוט ַא יו טײרּפש סָאװ רעד
 ;ןעניֹוװ םּוצ טלעצעג ַא יװ סיוא יז טיצ ןּוא
 ,ץעוװינ ּוצ ןטשריפ טרעקרַאפ סָאװ רעד
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 .דרע רעד ןּופ רעטכיר יד טינרָאג יװ טכַאמ סָאװ
 ,ייז ןענייז טצנַאלפעגנייַא טינ לָאמּוצ ךָאנ*

 ,ייז ןענייז טייזרַאפ טינ לָאמּוצ ךָאנ
 ,םַאטש רעייז דרע רעד ןיא טלצרָאװעגנײַא טינ לָאמּוצ ךָאנ
 ,טנקירטרַאפ ןרעוװ יז ןּוא ,ייז ףיוא זָאלּב ַא רע טוט ןיוש ןּוא
 .קעװַא יורטש יװ יז טגָארט םערּוטש ַא ןּוא
 ?ןייז ךיילג לָאז ךיא ,ןכײלנּוצ ךימ ריא טנעק ןעמעוו ּוצ ןּואי

 .רעקילײה רעד טגָאז
 ,ןגיוא ערעיײַא ךייה רעד ןיא ףיוא טּבייהי

 ?עקױָאדיד ןפַאשַאּב טָאה רעװ :טעז ןּוא
 ,ליח רעייז לָאצ ַא טימ סױרַא טריפ סָאװ ,רע

 ;ןעמָאנ ןטימ רע טפּור עלַא יז !
 ,חֹוּכ ןיא קרַאטש זיא רע ליװ ןּוא ,טכַאמ סיורג ךרּוד
 .טרענימעג טינ רענייק זיא

 ,בקעי ,ןגָאז ּוטסלָאז סָאװרַאפיי
 :לארׂשי ,ןדער ּוטסלָאז ןּוא
 ,הוהי ןּופ גע ןיימ זיא ןגרָאּברַאפ
 .קעװַא טּפשמ ןיימ זיא טָאג ןיימ ןּופ ןּוא
 ?טינ ןעד ּוטסיײװי

 ?טרעהעג טינ ּוטסָאה יצ
 ,טָאג רעקיּביײא רעד זיא הוהי
 .דרע רעד ןּופ ןקע יד ןּופ רעפעשַאּב רעד
 ;טַאמ טינ ןּוא דימ טינ טרעװ רע
 .טײקידנַאטשרַאפ ןייז זיא ןשרָאפרעד ּוצ טינ
 ,חֹוּכ ןדימ םעד טיג רע

 .טײקרַאטש רע טרעמ ןקיטכַאממּוא םעד ןּוא
 ,ןרעװ טַאמ ןּוא דימ ןלעװ טייל עננוי ןּוא"י
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 ;ןרעװ טלכיורטשעג ןעלכיורטש ןלעװ ןעננוי ןּוא
 ,חֹוּכ םעד ןעיינַאּב ןלעװ טָאג ףיוא ןפָאה סָאװ יד רעּבָאיי

 ;סרעלדָא יד יװ ןעלגילפ ןּבייהפיוא ןלעװ יז
 ,ןרעװ דימ טינ ןּוא ןפיול ןלעװ יז
 .ןרעוו טַאמ טינ ןּוא ןייג ןלעװ יז

 ,ןעלוניא ריא ,רימ רַאפ טגייוושי אז
 ;חֹוּכ םעד ןעיײנַאּב רעקלעפ יד ןלָאז ןּוא

 ;ןדער יז ןלָאז לָאמסנעד ,ןרעטנענ ךיז יז ןלָאז
 .ןענענעג טּפשמ םּוצ רימָאל דנַאנַאּב
 חרומ ןּופ טקעװרעד טָאה רעװי
 ?טירט ןייז ףיוא טנגענַאּב גיז סָאװ םעד
 ,םיא רַאפ רעקלעפ יד טיג רע
 ;םיכלמ רעּביא ןקיטלעװעג םיא טכַאמ ןּוא
 ,דרעווש ןייז יז טכַאמ ּביוטש יװ
 .ייגיוּב ןייז יורטש םענעּבירטעג יװ
 רעּבירַא םולשּב טייג רע ,ךָאנ יז טנָאי רע*
 .ןטערטַאּב טינ סיפ ענייז טימ טָאה רע סָאװ געװ ַא
 ?ןָאטעג ןּוא טכַאמעג סָאד טָאה רעווי
 .ּבײהנָא ןּופ תורֹוד יד סיוא טפּור סָאװ רעד
 ,רעטשרע רעד ןיּב הוהי ךיא
 .רענעגייא רעד ךיא ןיּב עטצעל יד טימ ןּוא
 ,ארֹומ ןּבָאה ןּוא ,ןעזעג ןּבָאה ןעלזניא יד"
 ;ןרעטיצ ןעּוט דרע רעד ןּופ ןקע יד
 .ןעמּוקעג ןענייז ןּוא טנענעג ןּבָאה יז

 ,ןרעדנַא םעד טפלעה רענייא*
 ;קרַאטש יז :רעדּורּב ןייז ּוצ טגָאז רע ןּוא

 .ֹוּתְׁשקִישקַּכ :ליּפשטרָאװ א
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 ,רעצלעמש םעד טקרַאטש רעלשיט רעד ןּואי
 ,רעמַאה ןטימ טעלג סָאװ רעד
 ;סָאּבמַא ןפיוא טּפַאלק סָאװ םעד
 ;טּוג יא רע :טיילפיונּוצ ןפיוא טגָאז רע
 ,לגענ טימ סע טקיטסעפַאּב ןּוא
 .יןעלקַאװ טינ ךיז לָאז סע

 ,טכענק ןיימ לארׂשי ּוד ןּואי
 ,טליײװרעדסױא ךיד ּבָאה ךיא סָאװ ,בקעי
 ,רעּבָאהּביל ןיימ םהרבַא ןּופ ןעמָאז רעד
 ,דרע ןקע יד ןּופ ןעמּונעגנָא ךיד ּבָאה ךיא סָאװ
 ,ןפורעג ךיד ןגערּב עריא ןּופ ןּוא
 ,ּוטסיּב טכענק ןיימ :ריד ּוצ טנָאזעג ןּוא
 ;טכַארַאפ טינ ךיד ןּוא טלײװרעדסױא ךיד ּבָאה ךיא
 ,ריד טימ ןיּב ךיא םורָאװ ,ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז"

 ;טָאג ןייד ןיּב ךיא םורָאװ ,ןקּוקמּוא טינ ךיז טסלָאז
 ,ךיד ףלעה ךיא ןּוא ךיד קרַאטש ךיא
 רעטנּוא ךיד ןעל ךיא ןּוא
 .טייקיטכערעג ןיימ ןּופ טנַאה רעטכער רעד טימ
 ןרעװ ןלעװ דנַאש ּוצ ןּוא טמעשרַאפ ,עז'י

 ;ריד ףיוא ןדנּוצעגנָא ןענייז סָאװ עלַא
 ןייגרעטנוא ןּוא ןרעוו ןלעװ טשינ יו
 ;ריד טימ גירק ןיא ןשטנעמ יד
 ,ןעניפעג טינ יז ןּוא ןכּוז יז טסעוויי

 ;ריד טימ טיירטש ןיא ןשטנעמ יד
 ןרעװ ןלעװ טשינרָאג יװ ןּוא טשינ יו
 ,ריד טימ המחלמ ןיא ןשטנעמ יד
 טָאג ןייד הוהי ןיּב ךיא םורָאװ*

 ,20 ,מ טימ ךיז ןדניּבראפ 7-6 םיקוסּפ *
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 ,טנַאה עטכער ןייד טלַאה סָאװ
 ;ריד ּוצ טגָאז סָאװ רעד
 .ךיד ףלעה ךיא ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז

 ,בקעי םערָאװ ,ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז+
 ;לארׂשי עלעפייה
 ,טָאג טגָאז ,ךיד ףלעה ךיא
 .לארׂשי ןּופ רעקילײה רעד זיא רעזיײלסיוא ןייד ןּוא
 ,םעיינ ַא ןטילששערד ַא רַאפ ךיד ךַאמ ךיא ,עזי*

 ;ךס ַא ןציּפש טימ
 ,ןלָאמעצ ןּוא גרעּב ןשערד טסעװ
 .ןכַאמ יירּפש יו ּוטסעװ ןכייה ןּוא
 ,ןגָארטקעװַא יז טעװ טניוװ ַא ןּוא ,ןעלפּושטניוװ יז טסעווי*

 ;ןטײרּפשעצ יז טעװ םערּוטש ַא ןּוא
 ,טָאג טימ ןעיירפ ךיז טסעוו ּוד ןּוא
 .ןעמיר ךיז וטסעװ לארׂשי ןּופ ןקילײה םעד טימ

 ,ָאטינ ןּוא רעסַאװ ןכוז עקיטפרעדַאּב ןּוא עמערָא ידי
 ;טשרָאד ןּופ טנקירטרַאפ זיא גנוצ רעייז
 ,ןרעפטנע יז לעװ ,הוהי ,ךיא
 - .ןזָאלרַאפ טינ יז לעװ ,לארׂשי ןּופ טָאג ,ךיא
 ,רעטרע עכיוה ףיוא ןעמָארטש ןענעפע לעװ ךיאי*

 ;ןלָאט ןּופ ןטימ ןיא ןלַאװק ןּוא
 ,רעסַאװ ץכַאזיומעג ַא רַאפ רּבדמ םעד ןכַאמ לעװ ךיא
 .רעסַאװ ןעגנַאגסױא רַאפ דנַאל ןקורט ןּוא
 ,רעדעצ רּבדמ ןיא ןּבעג לעװ ךיאי"

 ;םיוּבלייא ןּוא ,טרימ ןּוא ,עיצַאקַא
 ,סערּפיצ עטסיװ רעד ןיא ןצעזנייַא לעװ ךיא
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 ;םעניײא ןיא םיוּבנסקיּב ןּוא םיוּבנענעט
 ,ןסיו ןּוא ןעז ןלָאז יז ידּכ"

 ,ךיילנּוצ ןייטשרַאפ ןּוא ןטכַארטַאּב ןּוא
 ,ןָאטעג סָאד טָאה טָאג ןּופ טנַאה יד זַא
 .ןפַאשעג סע טָאה לארׂשי ןּופ רעקילײה רעד ןּוא

 ,טָאג טגָאז ,גירק רעייַא רעהַא טננערּביי
 .בקעי ןּופ גיניק רעד טגָאז ,תונעט ערעײא טנענעג
 ןגָאז זדנּוא ןּוא ןענענעג יז ןלָאז=

 ;ןעעשעג סָאװ ןכַאז יד
 ?ייז ןענייז סָאװ--עקידרעירפ יד
 ,ץרַאה רעזדנּוא ןגיײלּוצ ןלָאז רימ ידּכ ,טגָאז
 ;זָאלסױא רעייז ןענעקרעד ןּוא
 .ןרעה ודנּוא טזָאל עקידעמּוק יד רעדָא
 ,רעטעּפש ןעמּוק טעװ סָאװ ודנּוא טלייצרעדי

 ;רעטעג טייז ריא זַא ןסיו ןלעװ רימ ןּוא
 ,סטכעלש טוט רעדָא סטוג טּוט ,ָאי
 .ךיילנּוצ ןעז ןּוא ןקּוקמּוא ךיז ןלעװ רימ ןּוא
 ,טשינ ןּופ טייז ריא ,טעז*

 ;טשינרָאג ןּופ קרעװ רעייַא ןּוא
 .ןלײװסױא ְךייַא טּוט סָאװ רעד זיא קידרעװמּוא

 ,ןעמּוקעג זיא רע ןּוא ,ןופצ ןּופ טקעװרעד ּבָאה ךיא*י
 ;ןעמָאנ ןיימ טפּור סָאװ םעד גנַאגפיואנּוז ןּופ
 ,טיוק ףיוא יו ןטשריפ ףיוא טייג רע ןּוא
 .םייל טערט רעּפעט ַא יװ ןּוא
 ,ןסיוו ןלָאז רימ זַא ,ּבײהנָא ןּופ טגָאזעגנָא טָאה רעוו"י

 !טכערעג זיא רע :ןגָאז ןלָאז רימ זַא ,רעירפ ןּופ ןּוא
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 ,טגָאזעגנָא טינ טָאה לָאמּוצ רענייק
 ,ןרעה טוָאלעג טינ טָאה לָאמּוצ רענייק
 .רעטרעװ ערעײַא טרעהעג טינ טָאה לָאמּוצ רענייק
 !ייז ןענייז ןָא ,עז :ןֹויִצ ןייק ףעמּוק טעווו רעטשרע ןַאי

 .רעגָאונָא ןַא ןּבעג ךיא לעװ םִיַלָׁשּורי ןּוא
 ,ָאטינ זיא רענייק ןּוא ,קּוק ךיא רעּבָאי

 ,ץעֹוי ןייק ָאטינ זיא עקיזָאדיד ןּופ ןּוא
 ,ןגערפ ייז לָאז ךיא סָאװ
 .טרָאװ ַא ןרעפטנע ןלָאז יז ןּוא
 ,טשינרָאג ןענייז עלַא יז ,עזי

 ,קרעװ ערעײז ןענייז קיטשינ
 .ןצעג ערעייז טייקטסיװ ןּוא טניו

 ,רעטנּוא םיא ןעל ךיא סָאװ טכענק ןיימ זיא טָאי במ
 ;טרענַאּב לעז ןיימ סָאװ רעטלײװרעדסױא ןיימ

 ,םיא ףיוא טסייג ןיימ ןָאטעגפױרַא ּבָאה ךיא
 .ןזָאלסױרַא רע טעװ רעקלעפ יד ּוצ טּפשמ ַא
 ,ןכליה טינ ןּוא ,ןעיירש טינ טעװ רע*
 .לוק ןייז סַאג ןיא ןרעה ןזָאל טינ ןּוא
 ,ןכערּבעצ טינ רע טעװ לקעטש ןכָארּבעגנײַא ןַא*

 ;ןשעלרַאפ טינ רע טעװ טיונק ןלעקנוט ַא ןּוא
 .טּפשמ ַא ןוָאלסױרַא רע טעװ תמא ןטיול
 ,ןרעװ ןכָארּבעג טינ ןּוא ןרעװ טַאמ טינ טעװ רע

 ;טײקיטכערעג דרע רעד ףיוא ןָאט טעװ רע ויּב
 .הרֹוּת ןייז ףיוא ןטרַאװ ןלעװ ןעלזניא ןּוא

 ,רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא*
 ,ןגיוצעגסיוא יז ןּוא ןעלמיה יד ןפַאשַאּב טָאה סָאװ
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 ,ןעגנּוצָארּפש עריא טימ דרע יד טײרּפשעגסױא טָאה סָאװ
 ,ריא ףיוא קלָאפ םעד םעטָא טיג סָאװ
 :ריא ףיוא ןעייג סָאװ יד טסייג ַא ןּוא
 ,טייקיטכערעג ןיא ןפּורעג ךיד ּבָאה טָאג ךיא'
 ,ןטיה ךיד ןּוא ,טנַאה ןייד ןעמעננָא לעװ ךיא ןּוא
 ,רעקלעפ יד טימ דנוּב ַא רַאפ ןכַאמ ךיד ןּוא
 ;תומּוא יד ןּופ טכיל ַא רַאפ
 ,ןגיוא עדנילּב ןענעפע ּוצי
 ,םענעגנַאפעג םעד שינעקנעפעג ןּופ ןעיצוצסױרַא
 .שינרעטצניפ ןיא ןציז סָאװ יד הסיפּת ןּופ
 ;ןעמָאנ ןיימ זיא סָאד ,הוהי ןיּב ךיא
 ,ןּבעג טינ ןרעדנַא ןייק ּוצ ךיא לעװ דובּכ ןיימ ןּוא
 .ןצעג ןייק ּוצ-ּביול ןיימ ןּוא
 ,ןעמּוקעגנָא זיא ,עז ,עקידרעירפ סָאדי
 .;ןגָאנָא ךיא לעװ סיינ ןּוא
 סױרַא טצָארּפש סע רעדייא
 .ןרעה ןכַאמ ךייַא סע ךיא לעװ

 ,גנַאזעג יינ ַא טָאג ּוצ טנניזי"
 ,דרע רעד ןּופ קע ןּופ ּביול ןייז
 ,טייקלופ ןייז ןּוא םי ןפיוא טרעדינ סָאװ ריא
 .רעניֹוװַאּב ערעייז ןּוא ןעלזניא
 ,טעטש ענייז ןּוא רּבדמ רעד ןכליה ןלָאויי

 ;טניֹוװַאּב רֶדֹק סָאװ רעפרעד יד
 - ,זלעפ ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןענניז ןלָאז
 .ןעיירש יז ןלָאז גרעּב ץיּפש ןּופ
 ,טָאג ּוצ דובּכ ןָאט יז ןלָאז*

 + ,ןלייצרעד ןעלוניא יד ןיא ּביול ןייז ןּוא
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 ,רוּביג ַא יװ ןײנסױרַא טעװ טָאג
 ;ןרָאצ ןייז ןקעװ רע טעװ ןַאמסגירק ַא יו
 ,ןעיירש טעוװ ןּוא ןלַאש טעװ רע
 ,ןקרַאטש ךיז רע טעװ ענייז טנייפ יד רעּביא

 ,ןָא גנַאל ןּופ ןגיושעג ּבָאה ךיא:*
 ;ןטלַאהנייַא ךיז ,ןייז ליטש געלפ ךיא
 ,ןרעניװעג ַא יװ ןעיירש ךיא לעװ דנּוצַא
 .םענייא ןיא ןעּפָאס ןּוא ןעשעה לעװ ךיא
 ,ןכייה יד ןּוא גרעּב יד ןטסיװרַאפ לעװ ךיא-*

 ;ןרַאדרַאפ ךיא לעװ זָארג רעייז לַא ןּוא
 ,ןעלוניא רַאפ ןכייט ןכַאמ לעװ ךיא ןּוא
 .ןענעקירטרַאפ ךיא לעװ ןצכַאזיומעג ןּוא

 עדנילּב ןייג ןכַאמ לעװ ךיא ןּוא;*
 ,טסּוװעג טינ ןּבָאה יז סָאװ געוו ַא ףיוא
 טסּוװעג טינ ןּבָאה יז סָאװ ןגעטש ףיוא
 : ;ןריפ יז ךיא לעװ
 ,טכיל ּוצ שינרעטצניפ סיורַאפ יז ןכַאמ לעװ ךיא
 .ןױלּפ ַא רַאפ ןשינעמורק ןוא
 ,ךיא ּוט יז ,ןכַאז עקיזָאדיד
 .סיוא טינ יז זָאל ןּוא
 ,ןעמעש ךיז ןלעװ ןעמעש ,רעטניהַא ןטערטּפָאװ

 ,דליּב ןטצינשעג ןפיוא ךיז ןרעכיזרַאפ סָאװ יד
 :ןצעג ענעסָאגעג ּוצ ןגָאז סָאװ יד
 .רעטעג ערעזדנוא טייז ריא

 ,טרעה עּבױט ריא:*
 .טעז טקּוק ,עדנילּב ריא ןּוא
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 ?טכענק ןיימ טינ ּביוא דנילּב זיא רעוו'*
 ?קיש ךיא סָאװ חילש ןיימ יװ ּבױט רעדָא
 ,רענעּבעגרעּביא רעד יװ דנילּב זיא רע
 ?טָאג ןּופ טכענק רעד יװ דנילּב ןּוא
 ;טינ טסקרעמ ּוד רעּבָא ,ליפ ןעזעגיי

 .טינ טרעה רע רעּבָא ,ןרעיוא יד ןּפָא
 ,טייקיטכערעג ןייז ןגעוו ןּופ טקיליװַאּב טָאה טָאג!

 .ןקיטכַארּפ ןּוא הרֹוּת יד ןסיײרג לָאז רע
 ,קלָאפ טעװעּבַארַאּב ןּוא טּבױרַאּב ַא זיא סע רעּבָא

 ,עלַא יז ןעמ טָאה רעכעל ןיא ןעננַאפעג
 ;ןטלַאהַאּב יז ןענייז תוסיפּת ןיא ןּוא
 ,ןייז ליצמ לָאז רעװ ָאטינ ןּוא ,ּבױר ּוצ ןרָאװעג ןענייז יז
 !םּוא רעק :ןגָאז לָאז רעװ ָאטינ ןּוא ,גנּוּבױרסױא ּוצ
 ,עקיזָאדסָאד ןעמענרַאפ ליװ ךייַא ןשיװצ רעװ=

 ?סיורַאפ ןייטשרַאפ ןּוא ןכרָאה
 ,בקעי גנּוּבױרסיױא ּוצ ןּבעגעג טָאה רעווי*

 ?רעּבױר ּוצ לארׂשי ןּוא
 ,םיא ּוצ טקידניזעג ןּבָאה רימ סָאװ ,טָאג טינ סָאד זיא
 ,ןייג טלָאװעג טינ ןעמ טָאה ןגעו ענייז ןיא ןּוא
 ?טרעהענּוצ טינ ןעמ טָאה הרֹוּת ןייז ןּוא
 ,ןרָאצ ןייז ןּופ םירג םעד םיא ףיוא ןסָאגעגסױא רע טָאה םּורד*

 ;המחלמ ןּופ טײקרַאטש יד ןּוא
 ,םּורַא דנור ןדנּוצעגנָא םיא טָאה יז ןּוא
 ,טקרעמעג טינ טָאה רע ןּוא
 ,טנערּבעג םיא טָאה יז ןּוא
 .ןצרַאה םּוצ טינ טמענ רע ןּוא
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 ,בקעי ,ארֹוּב ןייד טָאג טגָאזעג יװַא טָאה דנּוצַא ןּואי ןמ
 ;לארׂשי ,רעפעשַאּב ןייד ןּוא

 ,סיוא ךיד וייל ךיא םורָאװ ,ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז
 .ּוטסיּב רעניימ ,ןעמָאנ םייּב ךיד ףּור ךיא
 ,ריד טימ ךיא ןיּב ,רעסַאװ ךרוד ןייג טסעוװ ּוד זַא?
 ;ןצײלפרַאפ טינ ךיד יז ןלעװ ,ןכיײט ךרּוד זַא ןּוא
 ,ןרעװ טנערּבעגנָא טינ ּוטסעװ ,רעייפ ךרּוד ןייג טסעוװ ּוד ןּוא
 .ןדניצנָא טינ ךיד טעװ םַאלפ ןייק ןּוא
 ,טָאג ןייד הוהי ןיּב ךיא םורָאװי
 ;רעפלעה ןייד ,לארׂשי ןּופ רעקילײה רעד
 ,זיילסיוא ןייד רַאפ םִיַרצִמ ּבינ ךיא
 .ריד טָאטשנַא ָאבס ןּוא ׁשּוּכ
 ,ןגיוא עניימ ןיא ּוטסיּב רעייט לייוו+
 ;ּביל ךיד ּבָאה ךיא ןּוא ,טכַאעג
 ,ריד טָאטשנָא ןשטנעמ ךיא ּביג םּורד
 .ןּבעל ןייד טָאטשנָא רעקלעפ ןּוא
 ,ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאװ
 ;ריד טימ ןיּב ךיא םורָאװ
 ,ןעמָאז ןייד ןעגנערּב ךיא לעװ חרומ ןּופ
 ;ןעלמַאזנייַא ךיד ךיא לעװ ברעמ ןּופ ןּוא
 !רעהַא ּביג :ןופצ ּוצ ןגָאז לעװ ךיא*
 !ןטלַאהקירּוצ טינ טסלָאז :םורָד ּוצ ןּוא
 ,טײװ רעד ןּופ ןיז עניימ גנערּב
 ;דרע קע ןּופ רעטכעט עניימ ןּוא
 ,ןעמָאנ ןיימ טימ ןפורעג טרעוו סָאװ ןכַאלטיאז
 ,ןפַאשַאּב דובּכ ןיימ רַאפ םיא ּבָאה ךיא סָאװ ןּוא
 .טכַאמעג םיא ןּוא טמערופעג םיא
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 ,ןגיוא טָאה ןּוא ,דנילּב זיא סָאװ קלָאפ סָאד סױרַא טיצ
 - .ןרעיוא ןּבָאה ןּוא ,ּביױט ןענייז סָאװ יד ןּוא

 ,םענייא ןיא ןעלמַאזניײַא ךיז ןלָאז רעקלעפ עלַאי
 ;תומּוא יד ןּבײלקפיוא ךיז ןוָאל ןּוא
 ,ןגָאז סָאד ןעק יז ןשיװצ רעוו
 ?ןרעה ןוָאל ודנוא סנעזעגסיורַאפ ןּוא
 ,ןייז טכערעג ןּוא ,תודע ערעיײז ןעגנערּב יז ןלָאז
 .תמא זיא סע :ןגָאז ןּוא ןרעה ןעמ לָאז ןּוא
 ,טָאג טגָאז ,תודע עניימ טייז ריא'"

 ,טלַײװרעדסױא ּבָאה ךיא סָאװ טכענק ןיימ ןּוא
 ,רימ ןיא ןּביױלג ןּוא ,ןסיוו טלָאז ריא ידּכ
 ;סָאד ןיּב ךיא זַא ןייטשרַאפ ןּוא
 ,טָאג ןייק ןרָאװעג ןפַאשעג טינ זיא רימ רַאפ
 .ןייז טינ טעװ רימ ךָאנ ןּוא
 . ,הוהי ןיּב ךיא ,ךיא'י

 .ָאטינ רעפלעה ןייק זיא רימ ץּוח ןּוא
 ,ןפלָאהעג ןּוא טגָאזעגנָא בָאה ךיאי*

 : ,ןרעה טכַאמענ ּבָאה ךיא ןּוא
 ;ךייַא ןשיווצ ןעװעג זיא רעדמערפ ַא טינ ןּוא
 ,הוהי טגָאז ,תודע עניימ טייז ריא ןּוא
 | .טָאג ןיִּב ךיא זַא

 ,רענעגייא רעד ךיא ןיכ טנייה ךיוא;* |

 ;טנַאה ןיימ ןּופ ןייז ליצמ לָאז רעװ ָאטינ ןּוא
 ?ןטלַאהּפָא סע ןעק רעװ ןּוא ,ּוט ךיא

 ,רעזיילסיוא רעיא טגָאזעג טָאה יױזַא'*
 ;לארׂשי ןּופ רעקילײה רעד

| 

: 

| 
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 ,לבָּב ןייק ךיא קיש ןגעװטרעיײַא ןּופ
 ,ענעפָאלטנַא ןרעדינ ןכַאמ עלַא יז לעװ ןּוא
 .ןפיש עקיטסול ערעייז ןיא--םידׂשַּכ יד ןּוא
 ,רעקילײה רעייַא ,הוהי ןיּב ךיא:*

 .גיניק רעיא ,לארׂשי ןּופ רעפעשַאּב רעד

 ,טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא-*
 ,געו ַא םי ןכרּוד ןּבעגעג טָאה סָאװ רעד
 ;געטש ַא ןרעסַאװ עקיטכַאמ ךרוד ןּוא
 ,ידרעפ ןּוא ןגעווטייר ןעיצסױרַא טזָאלעג טָאה סָאװי

 ,טײקרַאטש ןּוא ליח
 --ןייטשפיוא טינ ןלָאז יז ,םענייא ןיא ןגיל ןלָאז יז
 ,טקנַאצעג ןּבָאה יז
 :ןשָאלעגסוא ךִיז טיונק ַא יװ ןּבָאה יז
 ,עקידרעירפ סָאד ןענָאמרעד טינ טלָאז ריא:*

 .ןטכַארטַאּב טינ ריא טלָאז עקילָאמַא סָאד ןּוא
 | ;סיינ ַא ךיא ּוט טָא*

 !טינ סע ריא טנעקרעד ;סע טצָארּפש דנּוצַא
 ,געוװ ַא רּבדמ ןיא ןכַאמ לעװ ךיא ,ָאי
 .ןכייט שינעטסיװ רעד ןיא
 ,דלעפ ןּופ היח יד ךימ טעװ ןכַאלרע

 - ,ןעלניופסיורטש ןּוא ןלַאקַאש
 ,רעסַאװ רּבדמ ןיא ּבינ ךיא לי
 ,שינעטסיװ רעד ןיא ןכייט
 ;סטלײװרעדסױא ןַײמ ,קלָאפ ןיימ ןעקנירטּוצנָא
 ,ןפַאשַאּב רימ ּבָאה ךיא סָאװ קלָאפ סָאד**

 .ּביול-ןיימ ןלייצרעד ןלָאז יז

 ,28 ,די תומש ץזא
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 ,בקעי ,ןפּורעג טינ ּוטסָאה ךימ ןּוא*
 ;לארׂשי ,רימ ןּופ דימ ןייז טסלָאז ּוד זַא
 | ,רעפּפָאדנַארּב ענייד ןּופ םַאל סָאד טכַארּבעג טינ רימ טסָאה=

 ;טכַאלרעעג טינ ךימ ּוטסָאה רעפּפָאטכַאלש ענייד טימ ןּוא
 ,רעּפּפָאזייּפש טימ טרעװשַאּב טינ ךיד ּבָאה ךיא
 .ךיורײװ טימ טכַאמעג דימ טינ ךיד ןּוא
 ,ירָארצריװעג טלעג רַאפ טפיוקעג טינ רימ טסָאה'+

 ;טעזעג טינ ךימ רעפּפָאטכַאלש ענייד ןּופ סטעפ טימ ןּוא
 ,םיאטח ענייד טימ טרעװשַאּב ךימ טסָאה טרעיינ
 .דניז ענייד טימ טכַאמעג דימ ךימ
 סיוא קעמ סָאװ רעד ןיּב ךיא ,ךיאי

 ,ןגעװטעניימ ןּופ ןכערּברַאפ ענייד
 .ןענָאמרעד טינ ךיא לעװ םיאטח ענייד ןּוא
 ,רעדנַאנַאטימ ןטּפשמ ךיז רימָאל ,רימ ןָאמרעד**

 .ןייז טכערעג טסלָאז ידּכ ,ּוד לייצרעד
 ,טקידניזעג טָאה רעטָאפ רעטשרע ןיידיי

 .רימ ןָא ןכָארּבעג ןּבָאה רעכערּפשריפ ענייד ןּוא
 ,םוטקילײה ןּופ ןרַאה יד טכעוושרַאפ ךיא ּבָאה םּורד*

 ,בקעי גנּוטסיװרַאפ ּוצ ןּבעגעג ןּוא
 .גנורעטסעל ּוצ לארׂשי ןּוא

 ,טכענק ןיימ בקעי ,רעה ,דנּוצַא ןּואי יד
 ;טלײװרעדסױא ּבָאה ךיא ןעמעוו ,לארׂשי ןּוא

 ,רעפַאשַאּב ןייד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַאי
 :ךיד טפלעה סָאװ ,ּבײלרעטומ ןּופ רעמערופ ןייד ןּוא
 ,בקעי טכענק ןיימ ,ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז
 .טלײװרעדסױא ּבָאה ךיא ןעמעוו ,ןּורּושי ןּוא
 ,דנַאל קיטשרָאד ףיוא רעסַאװ ןסיג לעװ ךיא םורָאװי

 .הָנק-ָתיִנק :ליּפשטרָאװ *



 125 היעשי 9-4 דמ

 ;שינעקירט ףיוא ןסולפ ןּוא
 ,ןעמָאז ןייד ףיוא טסייג ןיימ ןסיגסיוא לעװ ךיא
 .ןצָארּפש ענייד ףיוא הכרּב ןיימ ןּוא
 ,זָארג ןשיװצ יװ ןצָארּפש ןלעװ יז ןּוא
 .רעסַאװ ןכעּב ייּב סעּברעװ יו
 ;הוהי ּוצ רעהעג ךיא :ןגָאז טעװ רעד"
 ,בקעי ןּופ ןעמָאנ ןטימ ןפּור ךיז טעװ רעד ןּוא
 ,"הוהי ּוצ, טנַאה ןייז ףיוא ןּביירשפיוא טעװ רעד ןּוא
 .ןעלטיט ךיז לארׂשי ןעמָאנ ןטימ ןּוא

 ,לארׂשי ןּופ גיניק רעד ,הוהי טגָאזעג טָאה ױװַאי
 :תֹואָבצ ןּופ הוהי ,רעזיײלסיוא ןייז ןּוא
 ,רעטצעל רעד ןיּב ךיא ןּוא ,רעטשרע רעד ןיּב ךיא
 .טָאג ןייק ָאטינ זיא רימ ץּוח ןּוא
 -ןפּורסיורַאפ ןעק ךיא יװ רעו ןּואי
 --רימ רַאפ ןגײלסיוא ןּוא ןגָאז סע רע לָאז
 !קלָאפ עטסטלע סָאד ןפַאשַאּב ּבָאה ךיא טניז ןּופ
 ןעשעג טעװ סָאװ ןּוא עקידעמּוק סָאד ןּוא
 .ןלייצרעד יז ןלָאז
 ;ןטכרָאפ טינ ןּוא ןטסגנַא טינ טלָאז ריא*
 ןָא גנַאל ןּופ ,רָאװרַאפ
 ,טלייצרעד ןּוא ןרעה טזָאלעג ךיד ךיא ּבָאה
 .תודע עניימ טייז ריא ןּוא
 ,רימ ץּוחַא טָאג ַא ָאד ןעד יא
 ?ןסיוו טינ לָאז ךיא ץישַאּב ַא ָאטינ זַא

 ,עלַא קיטשינ ןענייז ץענ ַא ןּופ רעמערופ ידי
 ;טינ ןצּונ רעדליּב עקיטסּולג ערעיײז ןּוא
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 ,תודע ערעיײז ןענייז ןײלַא יז ןּוא
 ;טינ ןסיײװ ןּוא טינ ןרעה יז זַא
 .ןרעװ טמעשרַאפ יז ןלעװ םּורד
 ,טָאג ַא סע טמערופ רעווי"

 !טינ טצּונ סָאװ ץעג ַא סיוא טסיג ןּוא
 -,ןעמעש ךיז ןלעװ םיא ןָא עטפעהַאּב עלַא ,עזיי

 ;ןשטנעמ עלַא ןּופ רעמ ייז-סרעטסניימ יד ןּוא
 ,ןלעטש ךיז יז ןלָאז ,ןעלמַאזניַא ךיז עלַא יז ןלָאז
 .םענייא ןיא ,ןעמעש ךיז ,ןטסננַא ןלעװ יז

 ,קַאה ַא ןטכַאמו דימשנוייַא רעדיי
 ,ןליוק ףיוא טעּברַא ןּוא
 ,ןעמערּופ יז רע טּוט סרעמַאה טימ ןּוא
 ;םערָא ןקרַאטש ןייז טימ סיוא יז טעּברַא ןּוא
 ,חֹוּכ ןָא זיא ןּוא ,קירעגנוה רע טרעװ ךיוא
 .טכַאמשרַאּפ טרעוו ןּוא ,רעסַאװ ןייק טינ טקנירט רע
 ;רּונש ַא סיוא טיצ רעטסניײמצלָאה רעד*

 ,טפיטש ַא טימ סע טנכייצ רע
 ,טכערּוצ ןעלּבּוה טימ סע טכַאמ רע
 ,םּורַא סע רע טנכייצ לקריצ ַא טימ ןּוא
 ,ןַאמ ַא ןּופ טלַאטשעג רעד טול סע טכַאמ רע ןּוא
 ,ןשטנעמ ַא ןּופ טייקנייש רעד טיול
 .זיוה ַא ןיא ןעניֹוװ ּוצ ףיוא

 ,ןרעדעצ סיוא ךיז טקַאה רעי*
 ,םיוּבנכיײא ןַא רעדָא ּבמעדטרַאה ַא טמענ ןּוא
 ;דלַאװ ןּופ רעמיוּב יד ןשיוװצ סיוא ךיז טלייו ןּוא
 .ןסקַאװ טכַאמ ןגער רעד ןּוא ,םיוּבטכיפ ַא טצנַאלפ רע
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 ;ןענערּב ּוצ ףיוא ןשטנעמ םעד רַאפ זיא סע ןּוא;*
 ,ךיז טמערַאװ ןּוא ,ןּופרעד טמענ רע ןּוא
 ;טױרּב טקַאּב ןּוא ,רע טצייה ךיוא
 ;ךיז טקּוּב ןּוא ,טָאג ַא רע טכַאמ ּוצרעד
 .וצרעד טינק ןּוא ,ץעג םּוצ סע טכַאמ
 ,רעייפ ןיא טנערּברַאפ רע טָאה ןּופרעד לייט:*

 --שיילפ רע טסע ןּופרעד לייט ףיוא
 ,ךיז טקיטעז ןּוא ןטָארּב טָארּב
 !הַא :טנָאז ןּוא ,ךיז רע טמערַאװ ךיוא
 ;רעיײפ סָאד ריּפש ךיא ,םערַאװ זיא רימ
 ןופרעד ּבַײלּברעּביא םעד ןּואי

 ;ץעג ןייז רַאפ--טָאג ַא רַאפ רע טכַאמ
 ,םיא ּוצ הליפּת טּוט ןּוא ךיז טקּוּב ןּוא םיא ּוצ טינק
 .וטסיּב טָאג ןיימ םורָאװ ,ךימ עװעטַאר :טגָאז ןּוא

 ,טינ ןעיײטשרַאפ יז ןּוא ,טינ ןסײװ יי:
 ,ןגיוא ערעייז ןענייז ןעז ּוצ ןּופ טּפעלקרַאפ םורָאװ
 .רעצרעה ערעיײז--ןייטשרַאפ ּוצ ןּופ
 ,ןצרַאה ןייז ןיא טינ טגיילרעּביא רענייק ןּוא*

 ;ןגָאז ּוצ לכׂש ןייק ןּוא גנונעקרעד ןייק ָאטינ ןּוא
 ,רעייפ ןיא טנערּברַאפ ךיא ּבָאה ןּופרעד לייט
 ,טיורּב ןליוק ענייז ףיוא ןקַאּבעג ךיוא ןּוא
 ;ןסעגעג ןּוא שיילפ ןטָארּבעג
 ןופרעד טשער םעד ןּוא
 ?ןכַאמ טייקידרעװמּוא ןַא רַאפ ךיא לָאז
 ?ןעינק ךיא לָאז ץלָאה טייש ַא ּוצ
 ,שַא ךָאנ ךיז טגָאי רע"

 ,טריפענּפָארַא םיא טָאה ץרַאה טרַאנרַאפ ַא
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 :טינ טגאז ןוא ,שפנ ןייז ליצמ טינ זיא רע ןּוא
 .טנַאה רעטכער ןיימ ןיא זיא ןניל ,רָאװרַאפ

 ,בקעי ,עקיױָאדסָאד קנעדעגי
 ;ּוטסיּב טכענק ןיימ זַא ,לארׂשי ןּוא
 ;רימ ּוטסיּב טכענק ַא ,טמערּופעג ךיד ּבָאה ךיא
 .ןסעגרַאפ טינ ךימ טסלָאז ,לארׂשי
 ,ןכערּברַאפ ענייד ערַאמכ ַא יװ טקעמענּפָא ּבָאה ךיאיי

 ;דניז ענייד ןקלָאװ ַא יו ןּוא
 ,רימ ּוצ םּוא ךיז רעק
 .טזיילענסיוא ךיד ּבָאה ךיא םורָאװ

 ;ןָאטעגפיױא טָאה טָאג םורָאװ ,ןעלמיה ריא טנניזיי
 ,דרע רעד ןּופ ןשינעפיט ריא ,טלַאש
 ,גנַאזעג ןיא ,גרעּב ריא ,סיוא טכערּב
 ;םיא ןיא םיוּב רעדעװטעי ןּוא דלַאװ רעד
 ,בקעי טויילעגסיוא טָאה טָאג םורָאװ
 .ןעמיר ךיז רע טּוט לארׂשי טימ ןּוא

 ,רעזיילסיוא ןייד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא*
 :ּביײלרעטומ ןּופ רעמערּופ ןייד ןּוא
 ,טכַאמעג גנידצלַא ּבָאה סָאװ הוהי ןיּב ךיא
 ,ןײלַא ןעלמיה יד ןגיוצעגסיוא ּבָאה סָאװ
 ;טרעּבלעז רימ ןּופ דרע יד טײרּפשעגסױא ּבָאה סָאװ
 ,סרענגיל יד ןּופ סנכייצ יד טרעטשרַאפ סָאװ*

 ;טלּודעצ רע טכַאמ רעגָאזרָאװ יד ןּוא
 ,רעטניהַא םימכח יד טרעק סָאװ
 ;רע טשירַאנַאּב לכׂש רעייז ןּוא
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 ,טכענק ןייז ןּופ טרָאװ סָאד םייקמ זיא סָאװ*
 ;סיוא רע טריפ םיחּולש ענייז ןּופ טָארַאּב םעד ןּוא
 ;ןרעװ טצעזַאּב לָאז יז :םִיַלָׁשּורי ףיוא טגָאז סָאװ
 ,ןרעװ טױּבענּפָא ןלָאז יז :הדּוהי ןּופ טעטש יד ףיוא ןּוא
 ;ןטכירפיוא ךיא לעװ תוברּוח עריא ןּוא
 ,ןקורט רעװ :שינעפיט רעד ּוצ טגָאז סָאװיי

 ;ןענעקירטסױא ךיא לעװ ןכייט ענייד ןּוא
 ,ךּוטסַאּפ ןיימ זיא רע :ןשֶרֹוּכ ףיוא טנָאז סָאװ
 ,ןריפסיוא רע טעװ רעגַאּב ןיימ לַא ןּוא
 ,ןרעװ טיוּבעג לָאז יז :םִיַלָׁשּורי ףיוא ןגָאז ּוצ
 .ןרעװ טסעפטנורנעג טסלָאז :לּפמעט םּוצ ןּוא

 ,ןטּבלַאזעג ןייז ּוצ טָאג טגָאזעג טָאה יװַאי ןדזר
 ,טנַאה עטכער ןייז טלַאה ךיא סָאװ ןשֶרֹוּכ ּוצ

 ,רעקלעפ םיא רַאפ קינעטרעטנוא ןכַאמ ּוצ
 ;םיכלמ ןּופ ןדנעל יד ןכַאמ זיול לָאז ךיא ןּוא
 ,ןריט םיא רַאפ ןענעפע ּוצ
 ;ןייז ןסָאלשרַאפ טינ ןלָאז ןרעיוט ןּוא
 ,סיורַאפ ריד ןייג לעװ ךיא*

 ;ןכײלגסױא ךיא לעװ רעטרע עמורק ןּוא
 ,ןכערּבעצ ךיא לעװ ןריט ענרעּפּוק
 .ןקַאהעצ ךיא לעװ ןעלניר ענרעזיײַא ןּוא
 ,שינרעטצניפ רעד ןּופ תורצֹוא יד ןּבעג ריד לעװ ךיא ןּואי
 ,ןשינעגרָאּברַאפ ןּופ ןצַאש יד ןּוא
 ,הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיוו טסלָאז ידּכ
 .לארׂשי ןּופ טָאג רעד ,ןעמָאנ םייּב ךיד טּפּור סָאװ
 ,ֿבקעי םעניימ טכענק םעד ןגעוו ןּופי
 ,ןטלײװרעדסױא ןיימ לארׂשי ןּוא
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 ,ןעמָאנ ןייד ייּב ןפּורעג ךיד ךיא ּבָאה
 .טנעקעג טינ ךימ טסָאה ּוד םוה ,טלטיטַאּב ךיד
 * ,ָאטינ זיא רעמ ןּוא ,הוהי ןיּב ךיא?
 ;ןַארַאפ טינ טָאג ןייק זיא רימ ץּוח
 ;טנעקעג טינ ךימ טסָאה ּוד םנה ,טרּוגַאּב ךיד ּבָאה ךיא
 - וו ןופ גנַאגפיוא ןופ ןסיװ לָאז עמ ידּכי
 ,גנַאגרעטנּוא ריא ןּופ ןּוא
 6 ;רימ רעסיוא ָאטינ זַא
 ;ָאטינ זיא רעמ ןּוא ,הוהי ןיּב ךיא
 ,שינרעטצניפ טפַאטַאּב ןוא ,טכיל טמערּופ סָאװ רעדי
 : ;זייּב טּפַאשַאּב ןּוא ,דירפ טכַאמ
 .עקָאדידלַא ךַאמ הוהי ךיא

 ,ןּביוא ןּופ ,ןעלמיה ריא ,טפירטי
 ;טײקיטכערעג ןעניר ןלָאז סנקלָאװ יד ןּוא
 ,ןענעפע ךיז דרע יד לָאז
 ,ןרעּפכורפ ךיז ןלָאז תועּושי ןּוא
 ;ךײלנַאּב ןצָארּפש ןכַאמ יז לָאז טײקיטרַאפטכער ןּוא
 .ןפַאשַאּב סָאד ּבָאה הוהי ךיא

 --רעפעשַאּב ןייז טימ ךיז טגירק סָאװ רעד ,יײװי
 !דרע רעד ןּופ ךַאלּברעש ןשיוװצ לּברעש ַא
 !ּוטסּוט סָאװ :רעמערופ ןייז ּוצ םייל רעד ןגָאז ןעד טעװ
 ?טנעה ןָא זיא טעּברַא ןייד :רעדָא
 :רעטָאפ םעד ּוצ טגָאז סָאװ רעד ,יײװ'"

 ?ןרעּבעג ּוטסכַאמ סָאװ ךָאנ
 :יורפ רעד ּוצ ןּוא
 ?ןעײװ ּוטסָאה סָאװ ךָאנ
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 ,טגָאזעג טָאג טָאה יױזַאי
 :רעפעשַאּב ןייז ןּוא לארׂשי ןּופ רעקילײה רעד
 ,עקידעמּוק סָאד ךימ טגערפ
 רעדניק עניימ ןגעװ רימ טלעפַאּב
 ,טנעה עניימ ןּופ קרעװ םעד ןנעו ןּוא
 ,דרע יד טכַאמעג ּבָאה ךיאי*

 ;ןפַאשַאּב ריא ףיוא ןשטנעמ םעד ןּוא
 ;ןעלמיה יד ןגיוצעגסיוא ןּבָאה טנעה עניימ--ךיא
 .ןלױפַאּב ךיא ּבָאה ליח ןצנַאג רעייז ןּוא
 ,טיײקיטכערעג טימ טקעװרעד םיא ּבָאה ךיא:י

 ;ןכיײלגסױא ךיא לעװ ןגעוו ענייז עלַא ןּוא
 ,טָאטש ןיימ ןעיוּב טעװ רע
 ,ןזָאלסױרַא רע טעװ ענעּבירטרַאפ עניימ ןּוא
 ,דחֹוש םּוא טינ ןּוא ,טלָאצעג םּוא טינ
 .תֹואָבצ ןּופ טָאג טנָאז

 :טנָאזעג טָאג טָאה יװַא;*
 ,שּוּכ ןּופ רחסמ רעד ןּוא ,םִיַרצִמ ןּופ ימ יד
 ,טייל עקיסקּוװ יד ,םיאָבס יד ןּוא
 ;ןרעװ יז ןלעװ ענייד ןּוא ,ריד ּוצ ןייגרעּביא ןלעװ
 יג יז ןלעװ ריד רעטניה
 ;ןעמּוקרעּבירַא יז ןלעװ ןטייק ןיא
 ;ריד ּוצ ךיז יז ןלעו ןקּוּב ןּוא
 ;ריד ייּב ךיז יז ןלעװ ןטעּב
 ;ָאטינ זיא רעמ ןּוא ,טָאג זיא ריד ייּב רָאנ
 .טָאג ַא ךָאנ ןַארַאפ טינ

 ,ךיז טגרָאּברַאפ סָאװ טָאג ַא טסיּב ,רָאװרַאפ*
 .רעפלעה ּוד ,לארׂשי ןּופ טָאג
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 ,עלַא יז ןרעװ דנַאש ּוצ ךיוא ןּוא טמעשרַאפי*
 םענייא ןיא קעװַא ןעייג דנַאש טימ
 .רעדליּבנצעג ןּופ סרעטסניימ עלַא
 טָאג ןּופ ןפלָאהעג טרעוו לארׂשייי

 ;ףליה עקיּביײא ןַא
 ןרעװ דנַאש ּוצ טינ ןּוא טמעשרַאפ טינ טעװ ריא
 .ןטייקיּביײאקיּבייא זיּב

 ,ןעלמיה יד ןּופ רעפעשַאּב רעד הוהי טגָאזעג טָאה ױזַא םורָאװי
 ;טכַאמעג יז ןּוא דרע יד טמערופעג טָאה סָאװ ,טָאג ,רע
 ,טלעטשעגפיוא יז טָאה סָאװ רע
 ,ןפַאשַאּב יז שינעטסיװ ַא רַאפ טינ
 :טמערופעג יז ןעניֹוװ םּוצ רָאנ
 .ָאטינ זיא רעמ ןּוא ,הוהי ןיּב ךיא
 ,טדערעג ךיא ּבָאה שינעגרָאּברַאפ ןיא טיני

 ;דנַאלרעטצניפ ןּופ טרָא ןַא ןיא
 :בקעי ןּופ ןעמָאז םעד ּוצ טגָאזעג טינ ּבָאה ךיא
 ;ךימ טכּוז שינעטסיװ ןיא
 ,טייקיטכערעג דער הוהי ךיא
 .טייקיטכיר יד ןָא גָאז
 ,םענייא ןיא טנענעג ,טמּוק ןּוא ןייַא ךייַא טלמַאז"

 ;רעקלעפ יד ןּופ ענענּורטנַא ריא
 ,ץינשעגצלָאה רעייז ןגָארט סָאװ יד ןענייז דנַאטשרַאפ ןָא
 .טינ טפלעה סָאװ טָאג ַא ּוצ הליפּת ןעּוט ןּוא
 ,ןענענעג יז טכַאמ ןּוא ,ןָא טגָאזי

 :םענייא ןיא הצע ןַא ןטלַאה ןעמָאל ןּוא
 ,ןטייצרַאפ ןּופ ןרעה טזָאלעג סָאד טָאה רעו
 ?טנָאזעגנָא סָאד ןָא גנַאל ןּופ
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 ,הוהי ךיא ,רָאװרַאפ
 ,רימ ץּוחַא טָאג ןייק רעמ ָאטינ ןּוא
 ;רעפלעה ַא ןּוא רעטכערעג ַא טָאג ַא
 .רימ רעסיוא ָאטינ
 ,ןפלָאהעג טרעוו ןּוא ,רימ ּוצ ךייַא טרעקיי

 ;דרע רעד ןּופ ןקע עלַא
 .ָאטינ זיא רעמ ןּוא ,טָאג ןיּב ךיא םורָאװ
 :רימ ייּב ןרָאװשעג ּבָאה ךיאי

 ,טייקיטכערעג ןיא ליומ ןיימ ןּופ סױרַא זיא טרָאװ ַא
 ,ןרעקמּוא טינ ךיז טעװ ןּוא
 ,ינק רעדעװטעי ןגייּב ךיז לָאז רימ ּוצ זַא
 .גנוצ רעדעװטעי ןרעווש לָאז
 -ןגָאז ןעמ טעװ--הוהי ןיא רָאני

 ;טײקרַאטש ןּוא טיײקיטכערעג רימ זיא
 ןעמעש ךיז ןּוא ןעמוק ןלעװ םיא ּוצ
 .םיא ףיוא ןדנּוצעגנָא ןענייז סָאװ עלַא
 ןעמיר ךיז ןּוא ןרעוו טכערעג טעװ טָאג ךרּוד*

 .לארׂשי ןּופ ןעמָאז רעצנַאג רעד

 ;ֹובנ זיא ןגיוּבעג ,לַּב זיא טינקעגי ןזר
 ;יפטסַאל ףיוא ןּוא תומהּב ףיוא ןענייז ןצעג ערעײז

 ,ייו טימ ןגָארטמּוא ךיז טגעלפ ריא סָאװ יד
 .תומהּב עדימ ףיוא אֹׂשמ ַא ,ןדָאלעגפיוא ןענייז
 ;םעניײא ןיא טינקעג ,ןגיוּבעג ןענייז יז:
 ,אׂשמ יד ןעװעטַאר טנעקעג טינ ןּבָאה יז
 .קעװַא טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןענייז ןײלַא יז ןּוא

 ,בקלי ןּופ זיוה ריא ,ּוצ רימ טרעהי

 ,לארׂשי זיוה ןּופ ּביילּברעּביא רעצנַאג רעד ןּוא
 .רעטענּפא יד ןופ רעניד יד *
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 ,ּבײלרעטּומ ןּופ עטעטסעּפעג ריא
 :רעטּומרעּבעג ןּופ ענעגָארטעג ריא
 . ,רענענייא רעד ךיא ןיּב רעטלע ויּב וליפַא*

 ;ןגָארט ךיא לעװ רָאה עָארג זיּב ןּוא
 ,ןגָארט לעװ ךיא ןּוא ,טכַאמעג ּבָאה ךיא
 .ןעװעטַאר לעװ ןּוא ןעמענ ךיז ףיוא לעװ ךיא ןּוא

 ,ןלעטשכיײלג ןּוא ןכײלגּוצ ךימ ריא טליװ ןעמעוו ּוצ*
 ?ןייז ךיילג ןלָאז רימ זַא ,ןכײלגרַאּפ ךימ ןּוא
 ,לטייּב ןּופ דלָאג טיש סָאװ ריא*
 ;גנַאטשנָאװ ןפיוא רעּבליז טגעוו ןּוא
 ,טָאנ א ןכַאמ ןופרעד לָאז רע רעצלעמש ַא טנניד סָאװ
 .ןקּוּב ןּוא ןעינק ךיז לָאז עמ
 ,םיא טגָארט עמ ,לסקַא ןפיוא םיא טמענ עמי
 ,ץַאלּפ ןייז ףיוא קעװַא םיא טלעטש עמ ןּוא
 ;טרָא ןייז ןּופ טינ ךיז טריר רע ,טייטש רע ןּוא
 ' ,טינ רע טרעפטנע ,םיא ּוצ טיירש רעצימע וליפַא
 .ןפלעה טינ םיא רע טּוט טיונ ןייז ןּופ

 ,ףיוא ךייַא טרעטנימ ןּוא ,סָאד טקנעדעג?
 .ןצרַאה םּוצ ,רעכערּברַאפ ריא ,טמענ
 ;ןָא קיּביײא ןּופ עקידרעירפ סָאד טקנעדעג
 ,ָאטיִנ ויא רעמ ןּוא ,טָאג ןיּב ךיא זַא
 .ןכײלג ןיימ ָאטשינ ןּוא ,טָאג
 ,ףוָס םעד ּבײהנָא ןּופ ןָא גָאז ךיאי

 ;ןעשעג טינ ךָאנ זיא סָאװ ,ןטיײצרַאפ ןּופ ןּוא
 ,ןײטשַאּב לָאז טָארַאּב ןיימ :נָאז ךיא
 .ןָאט ךיא לעװ רענַאּב ןיימ לַא ןּוא
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 ,לגיופּביױר םעד חרומ ןּופ ףּור ךיא:י
 ;טָארַאּב ןיימ ןּופ ןַאמ םעד דנַאל ןטייװ ַא ןּופ
 ,ןעגנערּב סע לעװ ךיא ןּוא ,טדערעג ּבָאה ךיא ,ָאי
 .ןָאט סע לעװ ךיא ןּוא ,טרעשַאּב ּבָאה ךיא

 ,עקיצרַאהקרַאטש ריא ,ּוצ רימ טרעהיי
 :טייקיטכערעג ןּופ טייוו ךיז טריּפש סָאװ
 ,טײװ טינ זיא יז ,טיײקיטכערעג ןיימ ןענרעד ךיא:*

 ;ןעמַאז טינ טעװ העּושי ןיימ ןּוא
 העּושי ַא ןֹויִצ ןיא ןּבעג לעװ ךיא ןּוא
 .גנוריצ ןיימ לארׂשי רַאפ

 ּביוטש ןיא ץיז ןּוא ּפָארַא רעדיני זר
 ;לבָּב רעטכָאט יורפגנוי

 ,ןָארט ַא ןָא דרע רעד ףיוא ץיז
 ;םידׂשַּכ ןּופ רעטכָאט
 ןפור טינ ךיד ןעמ טעװ רעמ םורָאװ
 .עטלטרעצרַאפ ןּוא עלעדייא
 ;לעמ לָאמ ןּוא ,ענרָאשז ַא םענ'
 ,רעיײלש ןייד ּפָא קעד
 ,ּפעלש יד ףיוא ּבײה
 ,טפיה יד קעלּפטנַא
 .רעּבירַא ןכייט ײנ
 ,טײקטעקַאנ ןייד ןרעװ טעװ טקעדענּפָא*
 ;דנַאש ןייד טעװ ןרעוו ןעזעג ךיוא
 | ,ןעמענ ךיא לעװ המקנ
 .ןטעּבּפָא ךיז ןשטנעמ ַא ןזָאל טינ ןּוא
 ,ןעמָאנ ןייז זיא תֹואָבצ ןּופ הוהי--רעזיײלסיוא רעודנּוא*



 9-5 ומ היעשי 136

 .לארׂשי ןּופ רעקיליײה רעד
 ,שינרעטצניפ ןיא ןײרַא יג ןּוא ,ליטש ץיזי
 ,םידׂשַּכ ןּופ רעטכָאט
 ןפּור טינ ךיד ןעמ טעװ רעמ םורָאװ
 .ןכיירגיניק ןּופ עטנרַאה
 ,קלָאפ ןיימ ףיוא טנרעצעג ּבָאה ךיאי
 ,יַּברַא ןיימ טכעוושרַאפ ּבָאה ךיא
 ;טנַאה ןייד ןיא ןּבעגעג יז ןּוא
 ,טקנעשעג טינ תונמחר ןייק יז ּוטסָאה
 .רָאג זיּב ךָאי ןייד טרעװשַאּב ּוטסָאה ןקז ַא ףיוא
 :טגָאזעג טסָאה ןּואי
 ;ןייז עטנרַאה ַא ךיא לעװ קיּביײא ףיוא
 ,ןצרַאה םּוצ ןעמונעג טינ סָאד טסָאה ּוד זַא יױװַא
 .ןופרעד ףוָס םעד ןָא טכַאדעג טינ

 ,ןרענָאטליֹוװ ּוד ,ּוצ סָאד רעה דנּוצַא ןּוא
 ,טייקרעכיז ןיא טציז סָאװ
 :ןצרַאה ריא ןיא טגָאז סָאװ
 .רעמ ָאטינ זיא רימ ץּוח ןּוא ,ךיא
 ,הנמלַא ןַא ןציז טינ לעװ ךיא
 :רעדניק ןָא ןּבײלּב ןּופ ןסיװ טינ ןּוא
 ריד ףיוא ןעמּוק ןלעװ עדייּב עקיזָאדיד רֶעּבֶאי
 :נָאט ןייא ןיא עגר ַא ןיא
 ;טּפַאשהנמלַא ןּוא רעדניק ןָא ןּבײלּב
 ,ריד ףיוא יז ןעמּוק סָאמ רעלּופ רעייז ןיא
 ,ןפושיּכ ליפ ענייד לַא ייּב
 .ןכּורּפש ענייד ןּופ טײקרַאטש סיורג רעדלַא יב

 .יִתָלֲחַנ יִּתְלַּלִח :ליּפשטרָאװ *
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 ,טייקיטכעלש ןייד ןיא רעכיז ןעװעג טסיּב ןּואי"
 ;טינ ךימ טעז רענייק :טגָאזעג טסָאה
 ,טפַאשנעק ןייד ןּוא המכח ןייד
 ;טריפרַאפ ךיד טָאה יז
 :ןצרַאה ןייד ןיא טגָאזעג טסָאה ןּוא
 .רעמ ָאטינ זיא רימ ץּוח ןּוא ,ךיא
 זייּב ַא ריד ףיוא טעװ ןעמוק רעּבָאיי

 ,ןכערּפשּוצּפָא סע יװ ןסיוװ טינ טסעוו ּוד סָאװ
 ךָארּב ַא ריד ףיוא טעװ ןלַאפנָא ןּוא
 ,ןָאטּפָא ןענעק טינ םיא טסעוו ּוד סָאװ
 ,גנוטסיװרַאפ ַא גנילצולּפ ריד ףיוא טעװ ןעמוק ןּוא
 .ןקרעמ טינ רָאג טסעװ ּוד זַא

 ,ןכּורּפש ענייד טימ ףיוא טשרָאקַא ייטשי*
 ,ןפושיּכ ליפ ענייד טימ ןּוא
 ;ןָא טנגוי ןייד ןּופ טימעג ךיז טסָאה ּוד סָאװ ףיוא
 ,ןצונ ןענעק וטסעװ רשפא
 .ןקערשנָא ּוטסעװ רשפא
 ;תוצע ליפ ענייד ןּופ דימ טסיּבי

 ,רעעזנרעטש יד ,רעקּוקלמיה יד ןלָאז
 ,םישדח יד ןּופ רעגָאזסױרַאפ יד
 ןפלעה ךיד ןּוא ןייטשפיוא טשרָאקַא
 .ריד ףיוא ןעמּוק ןלעװ סָאװ יד ןּופ
 ,יורטש יװ ױזַא ןרעװ יז ,עוי*

 ,ןענערּברַאפ יז טּוט רעייפ ַא
 ןייז ליצמ טינ ןײלַא ךיז ןלעװ יז
 ;םַאלפ רעד ןּופ טכַאמ רעד ןּופ
 --ןייז סע טעװ ןעמערַאװ ּוצ ךיז ליוק ַא טינ
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 .םיא רַאפ ןציז ּוצ רעייפ ַא
 ריד ּוצ ןרעװ ױזַא"*

 ;יֵז םּוא טימעג ךיז טסָאה ּוד סָאװ יד
 ,ןָא טנוּז ןייד ןּופ ריד טימ טלדנַאהעג ןּבָאה סָאװ יד
 ,טייז ןייז ןיא רעכַאלטיא ןרעדנַאװ
 .טינ ךיד טפלעה רענייק

 ,בקעי ןּופ זיוה ריא ,ּוצ סָאד טרעה' ןדזר
 . ,לארׂשי ןעמָאנ ןטימ ןפּורעג ןרעװ סָאװ יד

 ;סױרַא יז ןענייז הדּוהי ןּופ לַאװק ןּופ ןּוא
 ,הוהי ןעמָאנ םייּב ןרעוװש סָאװ
 יז ןענָאמרעד לארׂשי ןּופ טָאג םעד ןּוא
 .טייקיטכערעג טימ טינ ןּוא ,תמא טימ טינ
 ,ךיז יז ןפּור טָאטש רעקילײה רעד ףיוא םורָאװ"
 ,ךיז יז ןענעל לארׂשי ןּופטָאג םעד ףיוא ןּוא
 .ןעמָאנ ןייז זיא תֹואָבצ ןּופ הוהי סָאװ
 ,טגָאזעגנָא לָאמַא ןּופ ךיא ּבָאה עקידרעירפ סָאדי
 - סױרַא סע זיא ליומ ןיימ ןּופ ןּוא
 - ;ןרעה טוָאלעג סע ּבָאה ךיא ןּוא
 .ןעשעג זיא סע ןּוא ,ןָאטעג ךיא ּבָאה םיצּולּפ
 ,ּוטסִיְּב טרַאה וַא טסּוװעג ּבָאה ךיא לײװ*
 ,ןקַאנ ןַײד זיא רעדָא רענרעזייַא ןַא ןּוא
 :רעּפּוק זיא ןרעטש ןייד ןּוא
 ,לָאמַא ןּופ טגָאזעגנָא ריד ךיא ּבָאה םורד*
 ;ןרעה טוָאלעג ךיד ךיא ּבָאה ,ןעמּוקעג זיא סע רעדייא
 ,ןָאטעג סע טָאה ץעג ןיימ :ןגָאז טינ טסלָאז ידּכ
 .ןלױפַאּב סע טָאה דליּב ןסָאגעג ןַײמ ןּוא טצינשעג ןיימ ןּוא
 ,עקָאדסָאדלַא ,עז ,טרעהעג טסָאה"
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 ;ןּבענּוצ ךָאד סע טעװ ריא ןּוא
 ,דנּוצַא ןסַײנ ןרעה טזָאלעג ךיד ּבָאה ךיא
 .טסּוװעג טינ טסָאה ּוד סָאװ סנגרָאּברַאפ ןּוא
 ,לָאמַא ןּופ טינ ןּוא ,ןרָאװעג ןּפַאשַאּב סע זיא דנּוצַאי

 - ;טרעהעג טינ םעד ןּופ ּוטסָאה רעירפ גָאט ַא ןּוא
 .טסּוװעג סע ּבָאה ךיא ,עז :ןגָאז טינ טסלָאז ידּכ
 ,וטסָאה טסּוװעג לָאמּוצ טינ ,וטסָאה טרעהעג לָאמּוצ טיני
 ;לָאמַא ןּופ רעוא ןייד ךיז טָאה טנפעעג לָאמּוצ טינ
 ,ןשלעפ ּוטסעװ ןשלעפ זַא טסּוװעג ּבָאה ךיא םורָאװ
 .ןפּורעג ךיד ןעמ טָאה ּבײלרעטומ ןּופ רעכערּברַאפ ןּוא
 ,ןרָאצ ןיימ ןטלַאהניַא ךיא לעװ ןגעװ ןעמָאנ ןיימ ןּופי

 ,ריד ןגעק ןעמַאצ ךימ ךיא לעװ ןגעוו ּביול ןיימ ןּופ
 | .ןדיינשרַאפ ּוצ טינ ךיד ידּכ
 ,רעּבליז יװ טינ רעּבָא ,טרעטײלעג ךיד ּבָאה ךיא ,עזי"

 .ןייּפ ןּופ ןוויואצלעמש ןיא טוּורּפעג ךיד ּבָאה ךיא
 ;ןָאט ךיא לעװ ןגעווטעניימ ןּופ ,ןגעװטעניײמ ןּופי

 ?ןרעװ טכעוװשרַאּפ ןעמָאנ ןיימו לָאז יװ םורָאװ
 - .ןּבעג טינ ןרעדנַא ןייק ךיא לעװ דובּכ ןיימ ןּוא

 ,בקעי ,ּוצ רימ רעהי*
 :רענעפּורעג ןיימ לארׂשי ןּוא
 ,רעטשרע רעד ןיּב ךיא ;סָאד ןיִּב ךיא
 .רעטצעל רעד ךיוא ןיּב ךיא

 ,דרע יד טסעפטנורגעג טָאה טנַאה ןיימ ,ָאיי-
 ;ןעלמי היד טײרּפשעגסױא טָאה עטכער ןיימ ןּוא
 | ,ייז ּוצ ףּור ךיא
 .םענייא ןיא ףיוא ךיז יז ןלעטש
 :טרעה ןּוא ,עלַא ריא ,ןייַא ךייַא טלמַאז+
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 ?עקיזָאדסָאד טגָאזעגסױרַאפ טָאה יז ןשיװצ רעװ
 ,לבָּב ןיא רענַאּב ןייז ןָאט טעװ ,ּביל םיא טָאה טָאג סָאװ רעד
 .םידׂשַּכ יד ףיוא ןייז טעװ םערָא ןייז ןּוא
 ,ןפורעג םיא ּבָאה ןּוא ,טדערעג ּבָאה ךיא ,ךיאי*

 .געװ ןייז ףיוא ןקילגַאּב טעװ רע ןּוא ,טכַארּבעג םיא

 :ּוצ סָאד טרעה ,רימ ּוצ טנענעג'*
 ,טדערעג שינעגרָאּברַאפ ןיא טינ ךיא ּבָאה ןָא ּבײהנָא ןּופ
 ;ײּברעד ךיא ןיּב טעשעג סע טניז ןּופ
 .טסייג ןייז טימ טקישעג ךימ רַאה רעד טָאג טָאה דנּוצַא ןּוא

 ,רעזיילסיוא ןייד טָאג טנָאזעג טָאה יוזַאיי
 :לארׂשי ןּופ רעקילײה רעד
 ,ץּונ ּוצ ךיד ןרעל ,טָאג ןייד הוהי ,ךיא
 .ןייג טסלָאז ּוד סָאװ געוװ םעד ףיוא ךיד ריפ
 ,טָאּבעג עניימ ןעמּונרַאפ ּוטסלָאװ יַאוװלה'*

 ,דיירפ ןייד ךייט ַא יװ ןעװעג טלָאװ
 ;םי ןּופ ןדניא יד יװ ףליה ןייד ןּוא

 ,ןעמָאז ןייד טלָאװ דמַאז יװ ןעװעג ןּואי*
 :"רענרעק ענייז יװ ּבײל ןייד ןּופ ןצָארּפש יד ןּוא
 טגיליטרַאפ טינ ןּוא ןטינשרַאפ טינ
 .רימ רַאפ ןּופ ןעמָאנ ןייז ןרעװ טלָאװ

 ,לבָּב ןּופ סױרַא טייג*
 ,םידׂשַּכ יד ןּופ טפיולטנַא
 ;גנַאזעג ןּופ לוק ַא טימ
 ,ןרעה סָאד טכַאמ ,ןָא טגָאז
 רעדנַאנַאפ סע טגָארט
 ;דרע רעד ןּופ קע םּוצ זיּב

 .ויָתֹועְמִּכ ףיֶעֵמ :ליּפשטרָאװ ײ
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 טויײלעגסיוא טָאה טָאג :טגָאז
 .טכענק ןייז בקעי
 טשרָאדעג טינ ןּבָאה יז ןּואיי

 ;טריפעג ןשינעטסיװ ךרּוד יז טָאה רע ןעוו
 זלעפ ןּופ רעסַאװ
 ;יז רַאפ ןעניר טכַאמעג רע טָאה
 ,ןטלָאּפשעג רע טָאה ולעפ ַא ,ָאי
 .ןסָאלפעג טָאה רעסַאװ ןּוא

 ,טָאג טגָאז ,םולש ןייק ָאטיניי
 .םיעשר יד רַאפ

 ,ןעלוניא ריא ,ּוצ רימ טרעהי ןרזר
 :טײװ רעד ןּופ רעקלעפ ריא ,טמענרַאפ ןּוא

 ,ןפורעג טכַארט ןּופ ךימ טָאה טָאג
 .טנָאמרעד ןעמָאנ ןיימ רע טָאה ּבײל סרעטומ ןיימ ןּופ
 ,דרעװש עפרַאש ַא יװ ליומ ןיימ טכַאמענ טָאה רע ןּוא*
 ;ןטלַאהַאּב ךימ רע טָאה טנַאה ןייז ןּופ ןטָאש ןיא
 ,לייפ רעקנַאלּב ַא רַאפ טכַאמעג ךימ טָאה רע ןּוא
 .ןגרָאּברַאפ ךימ רע טָאה לטייּבלײפ ןייז ןיא
 ,ּוטסיּב טכענק ןיימ :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה רע ןּואי
 .ריד טימ ךיז םיר ךיא סָאװ ,לארׂשי
 ,טימעג ךימ ךיא ּבָאה טשינמּוא :טגָאזעג טסעװעג ּבָאה ךיא ןּוא
 ;טדנעלרַאפ חֹוּכ ןיימ ךיא ּבָאה ץעווינ ןּוא טשינ ףיוא*
 ,הוהי ייּב זיא טּפשמ ןיימ רעּבָא
 .טָאג ןיימ ייּב ןיול ןיימ ןּוא
 --טנָאזעג טָאג טָאה דנּוצַא ןּוא
 טכַארט ןּופ טמערּופעג ךימ טָאה סָאװ רעד
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 --םיא ּוצ טכענק ַא רַאפ
 ,בקעי ךיז ּוצ ןרעקּוצמּוא
 ;םיא ּוצ ןרעװ טלמַאזעגנייַא לָאז לארׂשי ןּוא
 ,הוהי ןּופ ןגיוא יד ןיא טכַאעג ןיּב ךיא ןּוא
 .טײקרַאטש ןיימ זיא טָאג ןיימ ןּוא
 :טגָאזעג טָאה רע ןּוא*

 -טכענק ןיימ טסיּב ּוד לייוװ-זיא ּפַאנק
 ,בקעי ןּופ ןעמַאטש יד ןטכירוצפיוא
 ;ןרעקּוצמּוא לארׂשי ןּופ ןגײװצ יד ןּוא
 .רעקלעּפ יד ןּופ טכיל ַא רַאפ ןכַאמ ךיד לעװ ךיא רָאנ
 .דרע רעד ןּופ קע םּוצ ויּב ןייז לָאז ףליה ןיימ זַא

 | ,טגָאזעג טָאג טָאה ױזַאי
 ,רעקילײה ןייז ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעזײלסױא רעד
 ,ןשטנעמ ןּופ ןטכַארַאפ םעד ּוצ
 ,רעקלעפ ןּופ ןטקידרעװמּוארַאפ םעד ּוצ
 :רעקיטלעװעג ןּופ טכענק םעד ּוצ
 ,ןייטשפיוא ןלעוװ ןּוא ןעז ןלעװ םיכלמ
 ,ןקּוּב ךיז ןלעװ ןּוא--תוררׂש
 ,יירטעג זיא סָאװ טָאג ןגעוו ןּופ
 .טלײװרעדסױא ךיד טָאה סָאװ לארׂשי ןּופ ןקילײה םעד

 :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַאי
 ,ןרעפטנע ריד ךיא ּוט גנּוקיליװַאּב ןּופ טייצ ןיא
 ;ןפלעה ךיד ךיא ּוט העושי ןּופ גָאט ןיא ןּוא
 ןכַאמ ךיד ןּוא ,ןטיה ךיד לעװ ךיא ןּוא
 ,תומּוא יד טימ דנּוּב ַא רַאפ
 ,דנַאל סָאד ןטכירּוצפיוא ידּכ
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 ;עטסיװרַאפ תולחנ ןּברַא ןכַאמ ּוצ
 !סױרַא טייג :ענעגנַאפעג יד ּוצ ןגָאז ּוצ*

 !ךייַא טקעלּפטנַא :שינרעטצניפ ןיא סָאװ יד ּוצ
 ,ןרעטיפ ךיז יז ןלעװ ןגעוו יד ייּב
 .גנורעטיפ רעייז ןייז טעװ רעטרע עכיוה עלַא ףיוא ןּוא

 ,ןטשרָאד טינ ןּוא ןרעגנוה טינ ןלעװ ייזיי
 ,ןּוז ןּוא ץיה יז טעװ ןגָאלּפ טינ ןּוא
 ,ןטײלַאּב יז טעװ רעמירַאּברעד רעייז םורָאװ
 .ןריפ יז רע טעװ רעסַאװ ןלַאװק יב ןּוא

 ,געוו ַא רַאפ גרעּב עניימ עלַא ןכַאמ לעװ ךיא ןּוא;י
 .ןרעװ טכייהרעד ןלעװ ןגעטש עניימ ןּוא
 ,טײװ רעד ןּופ ןעמּוק ןלעװ יד ,עוי

 ,ברעמ ןּופ ןּוא ןופצ ןּופ ןעמּוק ןלעװ ָאיד ןּוא
 .םיניס דנַאל ןּופ ,יד ןּוא

 ,דרע ּוד ,ךיז יירפ ןּוא ,ןעלמיה ריא ,טגניז*
 ,גנַאזעג ןיא ,גרעּב ריא ,סיוא טכערּב ןּוא
 ,קלָאפ ןייז טסיירטעג טָאה טָאג םורָאװ
 .ןעמירַאּברעד רע טּוט עמערָא ענייז ןּוא
 ,הוהי ךימ טָאה ןזָאלרַאפ :טגָאזעג טָאה ןֹויִצ ןּוא*

 .רימ ןָא ןסעגרַאפ טָאה טָאג ןּוא
 ,דניקטסּורּב ריא ןסעגרַאפ יורפ ַא ןעקי*

 ?ּבייל ריא ןּופ ןּוז םעד ןעמירַאּברעד ּוצ טינ
 ,ןסעגרַאפ ןלָאז עקיזָאדיד וליפַא
 .ןסעגרַאפ טינ ריד ןָא ךיא לעװ
 ,טצירקענסיוא ךיד ךיא ּבָאה ןכעלפטנַאה יד ףיוא ,עזי*

 .רימ רַאפ דימּת ןענַײז ןרעיומ ענייד
 ;רעדניק ענייד ןעמּוק קילײַא
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 רעטסיװרַאפ ענייד ןּוא רערעטשעצ ענייד
 .ריד ןּופ סױרַא ןלעװ

 :עז ןּוא ,ןגיוא ענייד םּורַא דנור ףיוא ּבייה'*
 .ריד ּוצ ןעמּוק ןּוא ,טלמַאזעגנייַא ןענייז עלַא יז
 ,טָאג טגָאז ,ּבעל ךיא יװ ױזַא
 ,ןָאטנָא גנּוריצ ַא יװ ּוטסעװ עלַא יז זַא
 ;הלּכ ַא יװ ױזַא ןּפינקנָא יז טסעוו ןּוא
 ,ןשינעטסיװ ענייד ןּוא תוברּוח ענייד םורָאװ*

 --עטרעטשעצ סָאד דנַאל ןייד ןּוא
 ,רעניֹוװ ןּופ ןייז גנע דנּוצַא טסעװ ,רָאװרַאפ
 .רעננערּבמּוא ענייד ןייז ןלעװ טרעטייװרעד ןּוא
 ןרעיוא ענייד ןיא ךָאנ ןלעװ ןגָאז"

 :רעדניק ענערָאװעננָא ענייד
 ,טרָא רעד רימ זיא גנע
 .ןעניֹוװ ןענעק לָאז ךיא ,ּפָא רימ טערט
 :ןצרַאה ןייד ןיא ןגָאז טסעוװ ןּוא*

 ?ןרָאּבעג עקיזָאדיד רימ טָאה רעװ
 ,דנלע ןּוא רעדניק ןָא ןעװעג ןיּב ךיא
 ;טלנָאװרַאפ ןּוא ןּבירטרַאפ
 ?ןגיוצעגפיוא טָאה רעװ עקיזָאדיד ןּוא
 ,ןײלַא ןּבילּבעג ךָאד ןיּב ךיא ,עז
 ?ןעװעג ןענייז ּוװ עקיזָאדיד

 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא*
 ,טנַאה ןיימ רעקלעפ יד ּוצ ןּבייהפיוא לעװ ךיא ,עז
 ,ןָאפ ןיימ ןלעטשפיוא ךיא לעװ תומּוא יד ּוצ ןּוא
 ,םעווּב ןיא ןיז ענייד ןעגנערּב ןלעװ יז ןּוא
 .ןרעװ ןגָארטעג לסקַא ןפיוא ןלעװ רעטכעט ענייד ןּוא
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 ,רעיצרעד ענייד ןייז ןלעװ םיכלמ ןּוא
 ;ןעמַא ענייד סעטתוררׂש ערעייז ןּוא
 ,ריד ּוצ ןקּוּב ךיז יז ןלעװ דרע רעד ּוצ םיִנּפ ןטימ
 ;ןקעל יז ןלעװ סיפ ענייד ןּופ ּביוטש םעד ןּוא
 ,הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיוװ טסעוו ןּוא
 .רימ ּוצ ןפָאה סָאװ יד ןרעװ טמעשרַאפ טינ סָאװ

 ,ּביור רעד רוּבינ םעד ןּופ ןעמּונעגקעװַא טרעוו*
 ?ןענּורטנַא רעגיז םעד ןּופ גנַאפ רעד טרעװ יצ
 :הוהי טגָאז ױזַא ,רָאװרַאפ*

 ,ןרעװ ןעמּונענקעװַא לָאז רוּביג םעד ןּופ גנַאפ רעד וליפַא
 ,ןרעװ ןענּורטנַא לָאז ןקרַאטש םעד ןּופ ּביור רעד ןּוא
 ,ןגירק ךיא לעװ רעגירק ענייד טימ רעּבָא
 .ןפלעה ךיא לעװ רעדניק ענייד ןּוא

 ,שיילפ רעייז רעקירד ענייד ןסע ןכַאמ לעװ ךיא ןּואיי
 ;ןרוּכיש טּולּב רעייז יז ןלעװ טּפַאזנּביױרט יװ ןּוא
 ,רעפלעה ןייד ןיּב הוהי ךיא זַא ןסיװ ןלעװ רעּבײל עלַא ןּוא
 .בקעי ןּופ רעקיטכַאמ רעד זיא רעזיײלסיוא ןייד ןּוא

 : טנָאזעג טָאג טָאה ױזַא*
 ,רעטּומ רעיא ןּופ טג רעד זיא ּוװ

 ?טקישעגקעװַא יז ּבָאה ךיא זַא
 ,רענָאמ עניימ ןּופ זיא רעװ רעדָא
 ?םיא ּוצ טפיוקרַאפ ְךייַא ּבָאה ךיא סָאװ
 דניז ערעייַא רעּביא ,טעז
 ,ןרָאװעג טפיוקרַאפ ריא טייז
 ןכערּברַאפ ערעיײַא רעּביא ןּוא
 .ןרָאװעג טקישענקעװַא רעטּומ רעיא זיא
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 ?ןעװעג טינ זיא שטנעמ ןייק ןּוא ,ןעמוקעג ךיא ןיּב סָאװרַאפ*
 ?טרעפטנעעג טיִנ טָאה רענייק ןּוא ,ןפּורעג
  ,ןויילוצסיױא טנַאה ןיימ ץרּוק ןעד זיא
 ?ןייז ּוצ ליצמ ךייַא ,רימ ןיא חֹוּכ ןייק ָאטינ יצ
 .םי םעד סיוא ךיא ןקירט ײרשעגנָא ןיימ טימ ,טעז
 ;רּבדמ ַא ןכייט ןּופ ךַאמ ךיא
 ,רעסַאװ ןָא קיּפמוד ןרעװ שיפ ערעייז
 .טײקיטשרָאד ןּופ ןּברַאטש ןּוא
 ,טײקצרַאװש ןיא ןעלמיה יד דיילק ךיא*
 .קעדּוצ רעייז קַאז ךַאמ ןּוא

 ןּבעגעג רימ טָאה רַאה רעד טָאג:
 ,עטנרעלעג ןּופ גנּוצ ַא
 ;טרָאװ ַא טימ ןדימ םעד ןפלעה ּוצ ןסיװ ּוצ
 ,ןגרָאמירפ ןיא ןנרָאמירפ טקעװ רע
 ,רעיוא סָאד רימ טקעװ רע
 .עטנרעלעג יד יװ ױזַא ןרעה ּוצ
 ,רעיוא סָאד טנפעעג רימ טָאה רַאה רעד טָאװ
 ,טקינעּפשרעדיװ טינ ּבָאה ךיא ןּוא
 .רעטניהַא ןטערטעגּפָא טינ
 ,רעגעלש יד ּוצ ןּבענעג ךיא ּבָאה ןקּור ןיימ"
 ;רעקילפ יד ּוצ ןקַאּב עניימ ןּוא
 םינּפ ןיימ ןגרָאּברַאפ טינ ּבָאה ךיא
 .ץכַאייּפש ןּוא ןדנַאש ןּופ
 ,ןפלעה רימ טעװ רַאה רעד טָאג רעּבָאי
 ;טמעשרַאפ טינ ךיא רעװ םּורד
 ,לויק יװ םינּפ ןיימ טכַאמעג ךיא ּבָאה םּורד
 .ןּבײלּב טויִּב ןיא טינ לעװ ךיא זַא סייוו ךיא ןּוא
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 ;רעּבעגטכערעג ןיימ זיא טנָאני
 ?רימ טימ ןדָאל ךיז ליװ רעװ
 ;דנַאנַאּב ןלעטש ךיז רימָאל
 ?ןיד-לעּב ןיימ זיא רעו
 .רימ ּוצ ןענענעג רע לָאז
 ;ןפלעה רימ טעװ רַאה רעד טָאג ,עזי
 ?ןכַאמ טכערעגמּוא ךימ טעװ סָאװ רעד זיא רעװ
 ,ןלַאפעצ דנּב ַא יװ ןלעװ עלַא יז ,עז
 .ןסעפיוא יז טעװ ליִאמ -

 ,טָאג רַאפ ארֹומ טָאה סָאװ ְךייַא ןשיװצ זיא רע"
 ?טכענק ןייז ןּופ לוק םעד ּוצ טרעה סָאװ
 ,שינרעטצניפ ןיא ןעננַאנעג זיא סָאװ
 !טַאהעג טינ טכיל ןייק טָאה ןּוא
 ,הוהי ןּופ ןעמָאנ םעד ףיוא ןרעכיזרַאפ ךיז רע לָאז
 .טָאג ןייז ףיוא ןענעלנָא ךיז ןּוא
 ,רעייפ ַא ןָא טדניצ סָאװ עלַא ריא טָאיי

 -ךעקנופ ןָא טרּוג סָאװ
 ,רעייפ רעייַא ןּופ םַאלפ רעד ןיא טייג
 - !ןדנוצעגנָא טָאה ריא סָאװ ןעקנופ יד ןיא ןּוא
 ,ךייַא סָאד טעשעג טנַאה ןיימ ןּופ
 .ןגיל ריא טעװ קָאטײװ ןיא

 ,טײקיטכערעג ךָאנ ךיז טגָאי סָאװ ריא ,ּוצ רימ טרעהי או
 :טָאג טכּוז סָאװ ריא

 ,טקַאהעגסוא טייז ריא ןענַאװ ןּופ ולעפ םעד ףיוא טקּוק
 ;ןּבָארגעגסױא טייז ריא ןענַאװ ןּופ ּבּורגמענּורּב רעד ףיוא ןּוא
 ,רעטָאפ רעיַא םהרבַא ףיוא טקּוקי
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 ;ןרָאּבעג ךייַא טָאה סָאװ ןהרׂש ףיוא ןּוא
 ,ןפּורעג םיא ךיא ּבָאה ,רענייא םגה
 .ןרעמ םיא לָאז ןּוא ,ןשטנעּב םיא לָאז ךיא ידּכ
 ,ןֹויִצ ןטסיירט טּוט טָאג ,רָאװרַאפי
 ;תוברּוח עריא עלַא טסיירט רע
 ,ןָדֵע יװ רּבדמ ריא טכַאמ רע ןּוא
 ;טָאג ןּופ ןטרָאג רעד יװ עטסיװ ריא ןּוא
 ,ריא ןיא ןעניפעג ךיז טעװ החמׂשודוׂשׂש
 .גנַאזעג ןּופ לוק ַא ןּוא ּביױל ַא

 ,קלָאפ ןיימ ,רימ ּוצ טכרָאהי
 ,המּוא ןיימ ,רימ ּוצ טמענרַאפ ןּוא
 ,רימ ןּופ ןײגסױרַא טעװ הרֹוּת ַא םורָאװ
 רעקלעפ יד ןּופ טכיל םּוצ ךיא לעװ טּפשמ ןיימ ןּוא

 .ןזָאלסױרַא
 ,טייקיטכערעג ןיימ זיא טנָאנ"
 ,ףליה ןיימ זיא סױרַא
 ;רעקלעפ יד ןטּפשמ ןלעװ סמערָא עניימ ןּוא
 ,רימ ףיוא ןפָאה ןלעװ ןעלזניא יד
 .ןרַאה יז ןלעװ םערָא ןיימ ףיוא ןּוא
 ,ןגיוא ערעײַא ןעלמיה יד ּוצ ףיוא טּבייהי

 ,ןטנּוא ןּופ דרע רעד ףיוא טקּוק ןּוא
 ,ןכָארקעצ ךיור יװ ןרעװ ןעלמיה יד םורָאװ
 ,ןלַאפעצ דנּב ַא יװ טעװ דרע יד ןּוא
 ;ןּברַאטש רעפיצעגמּוא יװ ןלעװ רעניֹוװַאּב עריא ןּוא
 ,קיּביײא ןייז טעװ ףליה ןיימ רעּבָא
 .ןרעװ ןכָארּבעגּפָא טינ טעװ טייקיטכערעג ןיימ ןּוא
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 ,טייקיטכערעג טסײװ סָאװ ריא ,ּוצ רימ טרעהי
 :ןצרַאה רעייז ןיא זיא הרֹוּת ןיימ סָאװ קלָאפ סָאד
 ,ןשטנעמ ןּופ ךַאמש ןרַאפ ןּבָאה ארֹומ טינ טלָאז ריא
 ,ןטסננַא טינ ריא טלָאז ןעגנורעטסעל ערעייז רַאפ ןּוא
 ,ןסעפיוא ליָאמ יז טעװ דנּב ַא יװ יױזַא םורָאװי
 ,ןסעפיוא םערָאװ רעד יז טעװ לָאװ יװ ױזַא ןּוא
 ,קיּביײא ןייז טעװ טיײקיטכערעג ןיימ רעּבָא
 .תורֹוד-רֹוד ףיוא ףליה ןיימ ןּוא

 ,ךיד קעוורעד ,ךיד קעוורעדי
 ,טײקרַאטש טימ ךיד דײלקַאּב
 ;טָאג ןּופ םערָא ּוד
 ,לָאמַא ןּופ געט יד ןיא יװ ךיד קעורעד
 .ןטײצרַאפ ןּופ תורֹוד יד ןיא
 ,בֵהֵר טקַאהעצ טָאה סָאװ רעד טינ ּוטסיּב
 ?גנַאלש יד ןכָאטשרעד טָאה סָאװ

 ,םי םעד טנקירטענסיוא טָאה סָאװ רעד טינ ּוטסיּביי
 ;ןסיורג םעד םוָהּת םעד ןּופ ןרעסַאװ יד
 ,געװ ַא רַאפ םי ןּופ ןשינעפיט יד טכַאמעג טָאה סָאװ
 ?ןײגוצרעּבירַא עטזיילעגסיוא יד רַאפ

 ,ןרעקמּוא ךיז ןלָאז טָאג ןּופ עטזיילרעד יד ןּוא!י
 ,גנַאזעג טימ ןֹויִצ ןייק ןעמּוק ןּוא
 ;ּפָאק רעייז ףיוא ןייז לָאז החמׂש עקיּבייא ןַא ןּוא
 ,ןגָאינָא ייז לָאז החמשוְרוׂשׂש
 .שינעצפיז ןּוא רעיורט ןלָאז ןפיױלטנַא

 ;רעטסײרט רעײַא ןיּב ךיא ,ךיאי*
 ןּבָאה ארֹומ טסלָאז ,ּוטסיּב רעװ
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 ,טּברַאטש סָאװ ןשטנעמ ַא רַאפ
 ;טכַאמעג זָארג ּוצ טרעװ סָאװ דניקנשטנעמ ַא רַאפ ןּוא

 ,רעפעשַאּב ןייד טָאג ןָא ןסעגרַאפ טסָאה ןּוא;*
 ,ןעלמיה יד טײרּפשענסױא טָאה סָאװ
 ;דרע יד טסעפטנורגעג ןּוא
 גָאט ןצנַאג ַא דנַאנַאכָאנ טסגנַאעג טסָאה ןּוא
 -,רעקירד םעד ןּופ ןרָאצמירג ןרַאפ
 ;ןעגנערּבּוצמּוא טײרּבעגנָא ךיז טָאה רע יו
 ?רעקירד םעד ןּופ ןרָאצמירג רעד זיא ּוװ רעּבָא
 ,ןדנוּבעגּפָא רענעגיוּבעג רעד טרעוו ךיג'+

 ,ּבּורְנ ןיא ןּברַאטש טינ טעװ רע ןּוא
 .טיורּב ןייז טעװ ןרעװ טרענימעג טינ ןּוא
 ,טָאג ןייד הוהי ןיּב ךיא םורָאװ*

 ,ןעמּורּב ןדניא ענייז ןּוא ,םי םעד טרעדּורעצ סָאװ
 .ןעמָאנ ןייז זיא תֹואָבצ ןּופ הוהי סָאװ

 ,ליומ ןייד ןיא רעטרעוו עניימ ןָאטעגנײרַא ּבָאה ךיא ןּוא;*
 ,טקעדענּוצ ךיד ךיא ּבָאה טנַאה ןיימ ןּופ ןטָאש ןטימ ןּוא
 ,דרע יד ןטסעפטנּורג ּוצ ןּוא ,ןעלמיה יד ןצנַאלפ ּוצ ידּכ
 .וטסיּב קלָאפ ןיימ :ןֹויִצ ּוצ ןגָאז ןּוא

 ,ךיד קעוורעד ,ךיד קעװרעדיי
 ,םִיַלָׁשּורי ,ףיוא ייטש
 -טנַאה סטָאג ןּופ ןעקנורטעג טסָאה סָאװ ּוד
 - ;ןרָאצמירג ןייז ןּופ סוָּכ םעד
 ,שינעלמּוטרַאפ ןּופ סוָּכ םעד ,רעכעּב םעד
 .ןגיוזעגסיוא ןּוא ןעקנורטעג
 ,ןריפ יז לָאז רעו ָאטיני*

 ,ןרָאּבעג טָאה יז סָאװ ןיז עלַא ןּופ
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 ,טנַאה ריא ןטלַאה לָאז רעװ ָאטינ ןּוא
 .ןגיוצענפיוא טָאה יז סָאװ ןיז עלַא ןּופ
 -ןפָארטעג ךיד ןּבָאה עדייּב ידי

 ?ןָאלקַאּב ךיד ןעק רעװ
 --דרעווש ןּוא רעגנּוה ןּוא ,ךָארּב ןּוא גנוטסיװרַאּפ
 ?ןטסיײרט ךיד ךיא ןעק יװ
 - ,ןסַאג קע עלַא ןיא עטשלחענ ןגיל ןיז עניידי

 ;ץענ ןיא גיצדליוװ ַא יו
 ,הוהי ןּופ ןרָאצמירג םעד טימ לּוּפ
 .טָאג ןייד ןּופ יײרשעגנָא םעד טימ

 ,עמערָא ּוד ,עקיזָאדסָאד ּוצ רָאנ רעה םּורדי
 ;ןיײװ ןּופ טינ רעּבָא ,עטרוּכישרַאפ ןּוא
 ,הוהי רַאה ןייד טגָאזעג טָאה ױזַאי

 ;קלָאפ ןייז רַאּפ ןָא ךיז טמענ סָאװ טָאג ןייד ןּוא
 טנַאה ןייד ןּופ ןעמּונעגקעװַא ּבָאה ךיא ,עז
 ,שינעלמוטרַאפ ןּופ סוָּכ םעד
 ;ןרָאצמירג ןיימ ןּופ סוָּכ םעד ,רעכעּב םעד
 .ןעקנירט טינ רעדיוװ רעמ םיא טסעװ
 ,רעּוטײװ ענײד ןּופ טנַאה רעד ןיא ןָאטנײרַא םיא לעװ ךיא ןּוא

 :לעז ןייד ּוצ טגָאזעג ןּבָאה סָאװ
 ;ןײגרעּבירַא ןלָאז רימ ,ןייַא ךיז גייּב
 ,ןקּור ןייד דרע יד יװ טכַאמעג טסָאה ןּוא
 .רעײגרעּבירַא רַאפ סַאג יד יװ ןּוא

 ,ךיד קעוװרעד ,ךיד קעוורעד' רו
 ;ןֹויִצ ,טײקרַאטש ןייד ןָא ּוט

 ,םידנּב עקיטכַארּפ ענייד ןָא ּוט
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 ;טָאטש עקילײה ּוד ,םִיַלָׁשּורי
 ריד ןיא ןעמּוק טינ טעװ רעדיװ רעמ םורָאװ
 .רעניירמּוא ןּוא רענעטינשַאּבמּוא ןַא
 ,ּביוטש ןּופ ּפָא ךיד לקָאשי
 ;םִיַלָשּורי ,ךיד ץעז ,ףיוא ךיד ּבײה
 ,ןדלַאה ןייד ןּופ קירטשדניּב יד זיול ריד ךַאמ
 | .ןֹויִצ רעטכָאט ענעגנַאפעג

 :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא םורָאװי
 ,ןרָאװעג טפיוקרַאפ ריא טייז טסיומּוא
 .ןרעװ טזיײלעגסיוא ריא טעװ טלעג רַאפ טינ ןּוא
 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא םורָאװי
 ,טשרעּוצ קלָאפ ןיימ טרעדינעג טָאה םִיַרצִמ ןייק
 ,ןעניוװ ּוצ ןטרָאד
 .טקירדעג טשינרָאג רַאפ םיא טָאה רּוׁשַא ןּוא
 ,טָאג טגָאז ,ָאד ךיא ּבָאה סָאװ ,דנּוצַא ןּוא*
 !טסיױמּוא רַאפ ןרָאװעג ןעמונעגקעװַא זיא קלָאפ ןיימ ןעוו
 ,טָאג טגָאז ,ךיז ןעמיר רעקיטלעװעג ענייז
 .טרעטסעלעג ןעמָאנ ןיימ טרעוו גָאט ןצנַאג ַא דימּת ןּוא
 ;ןעמָאנ ןיימ ןרעװ רָאװעג קלָאפ ןיימ טעװ םּורדִי
 -גָאט םענעי ןיא ,רָאװרַאפ
 .ךיא ןיּב ָאד ;טדער סָאװ רעד ןיּב ךיֹא זַא

 גרעּב יד ףיוא ןענייז ןייש יווי
 רעגָאזנָא םעד ןּופ סיפ יד
 ,םולש ןרעה טזָאל סָאװ
 ,סטּונ ןָא טנָאז סָאװ
 :ףליה ןרעה טזָאל סָאװ
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 :ןֹויִצ ּוצ טגָאז סָאװ
 .ןגיניק טּוט טָאג ןייד
 ,לוק רעייז ףיוא ןּביײה רעטכעוו ענייד !ךרָאה*
 ,םענייא ןיא ןעגניז יז
 יז ןעעז גיוא ןיא גיוא םורָאװ
 .ןֹויִצ ןייק םּוא ךיז טרעק טָאג יו
 ,םענייא ןיא טנניז ,סיוא טכערּבי
 ,םִיַלָשּורי ןּופ תוברּוח ריא
 ,קלָאפ ןייז טסיײרטעג טָאה טָאג םורָאװ
 .םִיַלָשּורי טויילעגסיױא טָאה רע
 םערָא ןקילײה ןייז טזײלּבטנַא טָאה טָאג"

 ,רעקלעפ עלַא ןּופ ןגיוא יד רַאפ
 ןעז ןלעװ דרע רעד ןּופ ןקע עלַא ןּוא
 .טָאג רעזדנּוא ןּופ העּושי יד

 ,ןטרָאד ןּופ סױרַא טייג ,ּפָא ךייַא טּוט ,ּפָא ךייַא טּוטיי
 ;ןרירנָא טינ ריא טלָאז סניײרמּוא
 ,ךייַא טקינײר ,טימ ריא ןּופ סױרַא טייג
 !טָאג ןּופ םילּכ יד ןּופ רעגערט ריא
 ,סױרַא ריא טעװ שינעלייַא ןיא טינ ,רָאװרַאפי

 ;ןייג ריא טעװ ףַאלעג ןיא טינ ןּוא
 ,הוהי טייג סיורַאפ ךייַא םורָאװ
 .לארׂשי ןּופ טָאג רעד טײלַאּבכָאנ ךייַא ןּוא

 ,טכענק ןיימ טעװ ןקילנַאּב ,עו*
 .ךיוה רעייז ןייז ןּוא ןרעוו ןּביוהרעד ןּוא טכייהרעד טעװ רע
 --ריד ףיוא טפאנעג ןּבָאה ליפ יװ ױזַא;*

 ,ןעזסיוא ןייז ןעװעג זיא ןשטנעמ ַא ןּופ טינ ,טלּפירקרַאפ יװַא
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 --רעדניקנשטנעמ ןּופ טינ טלַאטשעג ןייז ןּוא
 ,רעקלעפ ליפ ןעגנירּפשפיוא ןכַאמ רע טעװ ױזַא*

 ;םיא רַאפ ליומ רעייז ןכַאמּוצ ןלעװ םיכלמ
 ,ןרָאװעג טלייצרעד טינ זיא יז סָאװ םורָאװ
 ,ןעז יז ןלעװ
 ,טרעהעג טינ ןּבָאה יז סָאװ ןּוא
 .ןקּוקנָא יז ןלעװ

 ?גנורעה רעזדנוא טּבױלגעג טלָאװ רעווי ןֶנ
 ?טקעלּפטנַא ןעמעוו ףיוא ךיז טָאה טָאג ןּופ םערָא רעד ןּוא

 ,ףױרַא ךיילג ץָארּפש ַא יװ ןעננַאנעגפיוא זיא רע םורָאװ;
 ;דרע רענעקּורט ןּופ לצרָאװ ַא יװ ןּוא
 ,טייקנייש ןייק ןּוא טַאהעג טינ טלַאטשעג ןייק טָאה רע
 ,ןקּוקנָא םיא ןלָאז רימ זַא
 .  ,ןעזסיוא ןייק ןּוא
 .ןטסּולג םיא ןלָאז רימ זַא
 ,ןשטנעמ ןּופ ןטימעגסיוא ןּוא ,טכַארַאפ ןעװעג זיא רע*
 ,טניֹוװעג טפַאשקנַארק ּוצ ןּוא ןקָאטײװ טימ שטנעמ ַא
 ;םיא ןּופ םינּפ םעד טגרָאּברַאפ עמ סָאװ רענייא יו ןּוא
 .טשינרָאג רַאפ טנכערעג םיא ןּבָאה רימ ןּוא ,טכַארַאפ
 ,ןטילעג טּפַאשקנַארק רעודנּוא רע טָאה סָאד רעּבָא*
 ,ןגָארטעג רע טָאה יז ,ןקָאטײװ ערעזדנוא ןּוא
 ,ןטנָאלּפעג ַא רַאפ טנכערעג םיא ןּבָאה רימ תעּב
 .ןטקינײּפעג ןּוא טָאג ןּופ םענעגָאלשעג ַא רַאפ
 ,ןכערּברַאפ ערעזדנוא רעּביא ןעװעג טדנּוװרַאפ זיא רע ןּוא*
 ;דניז ערעודנוא רעּביא טקירדעצ
 / ,םיא ףיוא ןעװעג זיא קילג רעזדנּוא רַאפ שינעמוקּפָא יד
 .ןרָאװעג טלייהעג רימ ןענייז ןלייּב ענייז ךרּוד ןּוא
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 ,טעשודנָאלּבעג ףָאש יו ןּבָאה עלַא רימי
 ;טרעקעג ךיז געוו ןייז ּוצ רעכַאלטיא
 םיא ףיוא טוָאלעגסױא טָאה טָאג ןּוא
 .ןעמעלַא זדנוא ןּופ דניז יד
 ,ןרָאװעג טקירדעג זיא רעי
 ,ןגיוּבעג ךיז טָאה רע רעּבָא
 ,ןענעפע טינ ליומ ןייז טנעלפ ןּוא
 ,טריפעג הטיחש רעד ּוצ טרעװ סָאװ םַאל ַא יו
 ;רערעש עריא רַאפ םּוטש זיא סָאװ סּפעש ַא יװ ןּוא
 .ןענעפע טינ ליומ ןייז טגעלפ רע ,ָאי
 ,ןרָאװעג ןעמונענקעװַא רע זיא ףָארטש ךרּוד ןּוא גנוקירד ךרּוד*
 ?טהנעטעגנייַא טָאה רעװ רוָד ןייז טימ ןּוא
 ,עקידעּבעל יד ןּופ דנַאל ןּופ ןרָאװעג ןטינשרַאּפ זיא רע םורָאװ
 קלָאפ ןיימ ןּופ ךערּברַאפ םעד רַאפ
 .טמּוקעג יז טָאה גָאלּפ יד סָאװ
 ,רבק ןייז םיעשר טימ טכַאמעג טָאה עמ ןּואי
 ,לגרעּב ןייז ףיִקַּת ןטימ ןּוא
 ,ןָאטעג טינ טכערמּוא ןייק טָאה רע םגה
 .ליומ ןייז ןיא ןעװעג טינ זיא גורטַאּב ןייק ןּוא
 ,טּפַאשקנַארק טימ ןקירדעצ טלָאװעג םיא טָאה טָאג רעּבָא*

 ;ןּברק ַא רַאפ ןכַאמ ךיז טעװ לעז ןייז ּביוא ןעז ּוצ
 ,געט ענייז ןרעננעלרעד ,ןעמָאז ןעז לָאז רע ידּכ
 .ןעגנילעג לָאז טנַאה ןייז ךרּוד טָאג ןּופ ןוצר רעד ןּוא
 ;טַאז ּוצ ןעונָא ךיז רע טעװ לעז ןייז ןּופ שינרעטַאמ:-

 רעטכערעג רעד טכענק ןיימ טעװ גנונעקרעד ןייז טימ
 ,ליפ ןכַאמ טכערעג
 .ןגָארט רע טעװ דניז ערעייז ןּוא
 ,עסיורג יד ןשיװצ ןלײטנייַא םיא ךיא לעװ םּורד*

9 
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 ;ּבױר ןליײט רע טעװ עקיטכַאמ טימ ןּוא
 ,לעו ןייז טוט םּוצ טזײלּבטנַא טָאה רע סָאװ רַאפרעד
 ,ןרָאװעג טליײצעג רעכערּברַאפ טימ זיא ןּוא
 ,ןגָארטעג רע טָאה ליפ ןּופ אטח םעד תעּב
 .ןלעטשנייַא ךיז רעכערּברַאפ רַאפ טנעלפ ןּוא

 ,הרקע ּוד ,גניזי יד
 ,ןרָאּבעג טינ טָאה סָאװ

 ,סיוא יירש ןּוא גנַאזעג ןיא סיוא ךערּב
 ;טקָאטײװעג טינ טסָאה סָאװ ּוד
 ,רעטסיװ רעד ןּופ רעדניק יד ןענייז רעמ םורָאװ
 .טָאג טנָאז ,רעטנַאמַאּב רעד ןּופ רעדניק יד יו
 ,טלעצעג ןייד ןּופ טרָא םעד סיוא טיירּבי
 ;ןקערטשסױא ןעמ לָאז ןעגנּוניֹוװ ענייד ןּופ ןעגנַאהמּוא יד ןּוא
 ,קירטש ענייד גנַאל ךַאמ ,רָאּפש טינ
 .קיטסעפַאּב ךַאלקעלפ ענייד ןּוא
 ,ןטײרּפש ךיז ּוטסעװ סקניל ןּוא סטכער םורָאװ"
 ,רעקלעפ יד ןּברַא טעװ ןעמָאז ןייד ןּוא
 .ןצעזַאּב יז ןלעװ עטסיװרַאפ טעטש ןּוא
 ,ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאי
 ,ןּבײלּב שייִּב ןיא טינ טסעװ םורָאװ
 ,ןייז טמעשרַאּפ טינ טסלָאז ןּוא
 .ןרעװ דנַאש ּוצ טינ טסעװ םורָאװ
 ,ןסעגרַאפ וטסעװ טנווי ןייד ןּופ שויִּב םעד םורָאװ
 .ןענָאמרעד טינ רעמ ּוטסעװ טפַאשהנמלַא ןייד ןּופ הּפרח יד ןּוא
 ,ןַאמ ןייד זיא רעפעשַאּב ןייד םורָאװ"
 ;ןעמָאנ ןייז זיא תֹואָבצ ןּופ הוהי
 ,לארׂשי ןּופ רעקילײה רעד זיא רעזיילסיוא ןייד ןּוא
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 .ןפורעג רע טרעװ דרע רעצנַאג רעד ןּופ טָאג
 טימעג ןיא טרעמּוארַאפ ןּוא ןזָאלרַאפ ּבײװ ַא יװ םורָאװ"
 ;הוהי ןפּורקירּוצ ךיד טּוט
 ?ןרעװ סאמנ ןעד יז ןעק ,ּבײװטנגוי ַא ןּוא
 .טָאג ןייד טגָאז
 ,ןזָאלרַאפ ךיד ךיא ּבָאה עגר ןיילק ַא ףיוא*
 .ןעלמַאונייַא ךיד ךיא לעװ גנומירַאּברעד סיורג טימ רעּבָא
 אסעּכ ןּופ סּוגסיוא ןיא*
 ,ריד ןּופ םינּפ ןיימ ןגרָאּברַאפ עגר ַא ךיא ּבָאה
 דָאנעג רעקיּביײא טימ רעּבָא
 ,ןעמירַאּברעד ךיד ךיא ּוט
 .טָאנ ,רעזיילסיוא ןייד טגָאז
 ;רימ סָאד זיא חֹנ ןּופ רעסיוװעג סָאד םורָאװ
 תֹנ ןּופ רעסיוועג סָאד זַא ןרָאװשעג ּבָאה ךיא יװ ױזַא
 ,דרע רעד רעּביא ןײגרעּבירַא טינ רעמ לָאז
 ,ריד ףיוא ןענערעצ ּוצ טינ ןרָאװשעג ךיא ּבָאה יױװַא
 .ריד ףיוא ןעײרשּוצנָא טינ ןּוא
 ,ןָאטּפָא ךיז ןגעמ גרעּב יד םורָאװ'"

 -  .ןעלקַאװ ךיז ןגעמ ןכייה יד ןּוא
 ,ןָאטּפָא טינ ריד ןּופ ךיז טעװ דָאנעג ןיימ רעּבָא
 ,ןעלקַאװ טינ ךיז טעװ םולש ןּופ דנווּב ןיימ ןּוא
 .טָאג ,רעמירַאּברעד ןייד טגָאז

 ,ענעּבירטעג םערּוטש ןּופ ,עמערָא ּודיי
 - ,עטסיירטעג טינ ּוד
 ,ןּברַאפ ןיא רענייטש ענייד סיוא גייל ךיא ,עז
 .רענײטשריּפַאס טימ ןטסעפטנורג ךיד לעװ ןּוא
 ,ןיּבּור ןּופ ןציּפשמערוט ענייד ןכַאמ לעװ ךיא ןּואי

 .ףֶצֹקףֶצֶׁשְּב :ליּפשטרָאװ *---
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 ,רענײטשלקנופרַאג ןּופ ןרעיוט ענייד ןּוא
 .רענייטש עקיטסּולג ןּופ קרַאמעג ןצנַאג ןייד ןּוא
 ;טָאג ןּופ עטנרעלעג ןייז ןלעװ רעדניק ענייד עלַא ןּוא

 .רעדניק ענייד ןּופ םולש רעד ןייז טעװ סיורג ןּוא
 ;ןרעװ טלעטשענפיוא ּוטסעװ טייקיטכערעג ףיוא:*

 ,ןּבָאה ארֹומ טינ טסּפרַאד םורָאװ ,"גנוקירד ןּופ טײװ יז
 .ריד ּוצ ןענענעג טינ טעװ רע םורָאװ ,ךָארּב ַא ןּופ ןּוא
 ;ןליװ ןיימ ןָא רעּבָא ,ןעלמַאז ךיז ןעמ געמ ןעלמַאז ,עז"

 .ריד ןגעוו ןּופ ןלַאפ טעװ ,ריד ףיוא ךיז טלמַאז סע רעװ
 ,רעטסניימ םעד ןפַאשַאּב ּבָאה ךיא ,עוי*

 ,רעייפליוק םעד ןיא טוָאלּב סָאװ
 ;טעּברַא ןייז רַאפ גייצעג ַא סױרַא טננערּב ןּוא
 .ןרעטשעצ ּוצ רעטסיװרַאפ םעד ןפַאשַאּב ּבָאה ךיא ןּוא
 ,ריד ןגעק ןרעװ טמערּופענ טעװ סָאװ גייצעג ךַאלטיאיי

 ,ןעננילעג טינ טעװ
 ,ריד טימ טּפשמ ןיא ןלעטש ךיז טעװ סָאװ גנוצ ךַאלטיא ןּוא
 -  .ןכַאמ קידליש ּוטסעװ
 ,טָאנ ןּופ טכענק יד ןּופ ּברַא יד זיא סָאד
 .טָאג טגָאז ,רימ ןּופ ןיול רעטכערעג רעייז ןּוא

 ,רעסַאװ ךָאנ טמּוק ,עקיטשרָאד עלַא ,יעהי ןְדָנ
 ;טלענ ןייק טינ טָאה סָאװ רעד לָאמּוצ

 ,טסע ןּוא ןייַא ךייַא טפַאש טמּוק
 טלענ ןָא ןייַא ךייַא טפַאש טמּוק ןּוא
 | .ךלימ ןּוא ןייו טלָאצעג ןָא ןּוא
 ?טיױרּב-טינ רַאפ ןלָאצ טלעג ריא טלָאז סָאװ ךָאני

 - ?טינ טקיטעו סָאװ רַאפ ימ רעייַא ןּוא
 ,סטּוג טסע ןּוא ,ּוצ רימ טרעה ןרעה

 .גנוקירד ראפ טסגנא ןּופ .ה .ד *
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 .סטעפ טימ ןקיווק ךיז טעװ לעז רעייַא ןּוא
 ,רימ ּוצ טמּוק ןּוא ,רעױא רעײַא טגייני
 ;ןּבעל טעװ לעז רעייַא ןּוא ,טרעה
 ,דנּוּב ןקיּבייא ןַא ןסילש ךייַא לעװ ךיא ןּוא
 .ןדוד ּוצ םידסח עיירטעג יד יװ
 ,טכַאמעג םיא ךיא ּבָאה רעקלעפ יד ּוצ תודע ןַא ,עוי
 .תומּוא יד ןּופ רעלעּפַאּב ןּוא טשריפ ַא
 ,ןפּור ּוטסעװ ,טינ טסנעק ּוד סָאװ קלָאפ ַא ,עז
 ,ריד ּוצ ןפיול טעװ ,טינ ךיד ןעק סָאװ קלָאפ ַא ןּוא
 ,טָאג ןייד הוהי ןגעוו ןּופ
 ,לארׂשי ןּופ ןקילײה םעד ּבילּוצ ןּוא
 .טנײשַאּב ךיד טָאה רע לײו

 ,ןרעװ ןענופעג ןעק רע ןעוו טָאג טכּוי
 .טנָאנ זיא רע ןעוו םיא טפּור
 ,געו ןייז ןזָאלרַאפ עשר רעד לָאז
 ;ןעגנּוטכַארט ענייז טכערמווא ןּופ ןַאמ רעד ןּוא
 ,הוהי ּוצ ןרעקמּוא ךיז רע לָאז ןּוא
 ,ןעמירַאּברעד םיא טעװ רע ןּוא
 ,טָאג רעודנּוא ּוצ ןּוא
 .ךס ַא טיגרַאפ רע םורָאװ
 ,ןעגנוטכַארט ערעיײַא ןענייז ןעגנּוטכַארט עניימ טינ םורָאװי
 .טָאג טגָאז ,ןגעוו עניימ ןענייז ןגעװ ערעיײַא טינ ןּוא
 ,דרע רעד ןּופ רעכעה זיא למיה רעד יװ םורָאװ
 ,ןגעוװ ערעייַא ןּופ רעכעה ןנעװ עניימ ןענייז ױזַא
 .ןעגנּוטכַארט ערעיײַא ןופ ןעגנוטכַארט עניימ ןּוא
 למיה ןּופ טרעדינ סע יװ ױזַא םורָאװי

 ,יינֹש רעד ןּוא ןגער רעד
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 ,םּוא טינ ּוצניהַא ךיז טרעק ןּוא
 ,דרע יד ןָא טקנירט רע טרעיינ
 ,יז טצָארּפשַאּב ןּוא יז טכּורּפַאּב ןּוא
 ,רעייז םעד ּוצ העירז טי ןּוא
 ;רעסע םעד ּוצ טיורּב ןּוא

 :ליומ ןיימ ןּופ סױרַא טייג סָאװ טרָאװ ןיימ ןייז טעװ יױזַאי*
 ,קידיײל רימ ּוצ ןרעקמּוא טינ ךיז טעװ סע
 ,טלָאװעג ּבָאה ךיא סָאװ ןָאט טעװ סע טרעיינ
 .טקישעג סע ּבָאה ךיא סָאװ םּוא ןקילגַאּב ןּוא
 ,ןײגסױרַא ריא טעװ החמׂש טימ םורָאװי

 ;ןרעװ טריפעג ריא טעװ םולשּב ןּוא
 ןכייה יד ןּוא גרעּב יד
 ,גנַאזעג ןיא ךייַא רַאפ ןכערּבסױא ןלעװ
 דלעפ ןּופ רעמיוּב עלַא ןּוא
 .טנעה יד ןּפַאלק ןלעװ
 ,סערּפיצ ַא ןייגפיוא טעװ ןרָאד ןטָאטשנָא*

 ;טרימ ַא ןיינפיוא טעװ סקעװעגדליוו ןטָאטשנָא ןּוא
 ,טָאג ּוצ ןעמָאנ ַא רַאפ ןייז טעװ סע ןּוא
 .ןרעװ ןטינשרַאפ טינ טעװ סָאװ ןכייצ ןקיּבייא ןַא רַאפ

 :טגָאזעג טָאג טָאה יװַאי ןָנ
 ,טייקיטכערעג טיט ןּוא ,טכער טיה

 ,ןעמּוק ּוצ ףליה ןיימ זיא טנָאנ םורָאװ
 .ןקעלּפטנַא ּוצ ךיז טייקיטכערעג ןיימ ןּוא
 ,עקיזָאדסָאד טּוט סָאװ ןַאמ םעד ּוצ ליֹווי
 !ןָארעד ךיז טלַאה סָאװ דניקנשטנעמ םעד ןּוא
 ,ןכעװשרַאפ ּוצ טינ םיא ,תּבש טיה סָאװ
 .זייּב םּוש ַא ןָאט ּוצ ןּופ טנַאה ןייז טיה ןּוא
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 ,רענערָאּבעגדמערפ רעד לָאז ןגָאז טינ ןּואי
 ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,טָאג ּוצ ךיז טפעהַאּב סָאװ
 ןרעדנװּפָא ךימ טעװ ןרעדנוװּפָא
 ;קלָאפ ןייז ןּופ טָאג
 :סירָס רעד לָאז ןגָאז טינ ןּוא
 .םיוּב רענעקורט ַא ןיּב ךיא ,עז
 טנָאזעג טָאג טָאה ױזַא םורָאװי
 ,םיתּבש עניימ ןטיה סָאװ םיסירָס יד ףיוא
 ,ליוו ךיא סָאװ סָאד סיוא ןלײוו ןּוא
 ;דנּוּב ןיימ ןָא ךיז ןטלַאה ןּוא
 זיוה ןיימ ןיא ןּבעג ךיא לעװ יי
 ןרעיומ עניימ ןיא ןּוא
 ,ןעמָאנ ַא ןּוא קנעדנָא ןַא
 ;רעטכעט ןּופ ןּוא ןיז ןּופ רעסעּב
 ,ןּבעג יז ךיא לעװ ןעמָאנ ןקיּבייא ןַא
 .ןרעװ ןטינשרַאפ טינ טעװ סָאװ
 ,טָאג ּוצ ךיז מעקא סָאװ ענערָאּבעגדמערפ יד ןּוא*
 ,טסניד ןָאט ּוצ םיא
 ,טָאג ןּופ ןעמָאנ םעד ןּבָאה ּוצ ּביל ןּוא
 ;טכענק רַאפ ןייז ּוצ םיא
 ,ןכעװשרַאפ ּוצ טינ םיא תּבש טיה סָאװ רעכַאלטיא
 ,דנּוּב ןיימ ןָא ךיז טלַאה ןּוא
 ,גרַאּב ןקילײה ןיימ ּוצ ןעגנערּב ךיא לעװ ייז'
 ;טעּבעג ןּופ זיוה ןיימ ןיא ןעיירפרעד יז לעװ ןּוא
 רעפּפָאטכַאלש ערעייז ןּוא רעפּפָאדנַארּב ערעייז
 ;חּבומ ןיימ ףיוא גנּוקיליװַאּב ּוצ ןייז ןלעװ
 ןרעװ ןפּורעג טעװ זיוה ןיימ םורָאװ
 .רעקלעפ עלַא רַאפ טעּבעג ןּופ זיוה סָאד
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 ,רַאה רעד טָאג טגָאז יױזַא*
 :לארׂשי ןּופ ענעסיוטשרַאפ יד ןייַא טלמַאז סָאװ רעד
 ,םיא ּוצ ןעלמַאזנײַא ךָאנ לעװ ךיא
 - .םיא ןגעק ןעלמַאזניַא ךיז ןגעלפ סָאװ יד

 ,ןסע רעהַא טמּוק ,דלעפ ןּופ תויח עלַא?
 !דלַאװ ןיא תויח עלַא
 ,עלַא עדנילּב ןענייז רעטכעוו ענייז"

 ;טינרָאג ןסײװ יז
 ,עלַא יז ןענייז טניה עמּוטש
 ;ןליּב טינ ןענעק יז
 ,ןעמולח ןּוא ןניל יז
 .ןפָאלש ּביל ןּבָאה יז

 ,ענדעשז דליוו ןענייז טניה יד ןּוא'י
 ;טעז ןּופ טינ ןסייוו יז
 רעכוטסַאּפ ןענייז ענעי ןּוא
 ;ןּבעג ּוצ טכַא טינ ןסײװ סָאװ
 ,געװ רעייז ּוצ ךיז ןרעק עלַא יז
 .קע ּוצ קע ןּופ ,טיײקיצײנ ןייז ּוצ רעכַאלטיא
 ,ןייוו ןעגנערּב לעװ ךיא ,טמּוק,!*

 ;קנּורט םעד ןפיוז רימָאל ןּוא
 ,גָאט רעקידעגרָאמ ןייז לָאז ױזַא רעד יװ ןּוא
 ."ליפ ךָאנ רעסערג ןּוא

 ,רעטנּוא טייג רעטכערעג רעדי זָנ
 ' ,ןצרַאה םּוצ טינ טמענ שטנעמ ןייק ןּוא

 ,ןעמּונעגקעװַא ןרעוו טייל עמּורפ ןּוא
 ,טינ טכַארטַאּב רענייק ןּוא
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 טייקיטכעלש רעד ןגעוו ןּופ זַא
 .רעטכערעג רעד ןרָאװעג ןעמּונעגקעװַא זיא
 ;דירפ ןייז ּוצ טייג רע*
 ןעור סרענעלעג-רבק ערעייז ףיוא
 .טַײקכַאלרע רעייז ןיא ןעננַאנעג ןענייז סָאװ יד

 ,רעהַא טנענעג ריא ןּוא*
 ,ןרעכַאמפושיּכ ַא ןּופ ןיז
 .הנֹוז ַא ןּוא ףאֹונ ַא ןּופ ןעמָאז
 ?קיטסּול ךייַא ריא טכַאמ ןעמעוו ףיוא
 ' ,ליומ סָאד ףיוא ריא טסייר ןעמעוו ףיוא
 ?גנּוצ ַא סױרַא ריא טקעטש
 ,ךערּברַאפ ןּופ רעדניק טייז ריא ,רָאװרַאפ
 ,ןגיל ןּופ ןעמָאז
 ,רעמיוּבנכײא יד ןשיווצ ךייַא טציהרעד סָאװ ריאי
 ;םיוּב ןקיטפַאהגײװצ רעדעװטעי רעטנּוא
 ,ןלָאט יד ןיא רעדניק יד טכעש סָאװ
 | .ןזלעפ יד ןּופ ןטלַאּפש יד רעטנּוא
 ,אלייט ןייד זיא לָאט ןּופ רענייטש עטַאלג יד ןשיװצ
 ;לרֹוג ןייד ןענייז יז ,ײז
 ,רעפּפָאסיג ןסָאנעג ּוטסָאה ךיוא יז ּוצ
 .רעפּפָאזייּפש טכַארּבענפיױא ּוטסָאה
 ?ןעּורַאּב ךיז םעד ןגעװ ךיא לָאז
 גרַאּב םענעּבױהרעד ןּוא ןכיוה ַא ףיואז
 ;טכַאמעג רענעלעג ןייד וטסָאה
 ןעננַאגעגפױרַא ּוטסיּב ךיוא ןיהַא
 .ןטכַאלש ּוצ רעפּפָאטכַאלש
 לדיטשייּב םעד ןּוא ריט רעד רעטניה ןּואי

 .ּףקְלֶח לַחַג יקלָחְּב :ליּפשטרָאװ א



 13-9 ֹונ היעשי 164

 ,ןכײצנָאמרעד ןייד ןָאטענפױרַא ּוטסָאה
 ;ןעגנַאגעגקעװַא ןּפָא ּוטסיּב רימ ןּופ םורָאװ
 ,רעגעלעג ןייד טכַאמעג טיירּב טסָאה
 יד ןּופ ןּבילקענסיוא ריד טסָאה ןּוא
 ,טַאהעג ּביל רעגעלעג רעייז טסָאה ּוד סָאװ
 .ןעזעג טנַאה רעייז
 ,ּבלַאז טימ ךלמ םּוצ ןעגנַאגעג טסיּב ןּואי

 ;םימׂשּב ענייד טרעמעג טסָאה ןּוא
 ,טייוו רעד ןיא זיּב םיחּולש ענייד טקישעג טסָאה ןּוא
 .ןרעדינ טכַאמעג דרערעטנּוא ןיא זיּב ןּוא
 ,ןרָאװעג דימ ּוטסיּב ןגעװ ליפ ענייד ןּופי

 !ןלַאפרַאפ :טנָאזעג טינ טסָאה רעּבָא
 ,ןענופעג ּוטסָאה טנַאה ןייד ןיא טײקרַאטש
 .טרעמיקעג טינ ךיז ּוטסָאה םּורד

 ,טַאהעג ארֹומ ןּוא ןקָארשעג ךיז ּוטסָאה ןעמעוו רַאפ ןּוא;*
 ?ןלעטשרַאפ ךיז טסלָאז ּוד זַא
 ,טכַאדעג טינ ּוטסָאה רימ ןָא זַא
 ;ןצרַאה םּוצ ךיז ןעמונעג טינ
 ,ןָא קיּביײא ןּופ ןּוא ,גייווש ךיא ,רָאװרַאפ
 .רימ רַאפ ארֹומ טינ ּוטסָאה םורד
 ,"טייקיטכערעג, ןייד ןלייצרעד ךיא לעװיי

 .ןָאט סטּוג טינ ריד ןלעװ יז ,םיׂשעמ ענייד ןּוא
 ;ןייז ליצמ ךיד ןעלמעזעג ענייד ןלָאז ,טסיירש ּוד זַאי*

 ,ןגָארטקעװַא טניװ רעד טעװ ןעמעלַא יז רעּבָא
 ,ןעמענקעװַא ךיוה ַא טעװ
 רימ ןיא ךיז טצישַאּב סָאװ רעד ןּוא
 ,דנַאל סָאד ןּברַא טעװ
 .גרַאּב ןקילײה ןיימ ןעשרי ןּוא
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 :ןגָאז טעװ רע ןּוא
 ,געװ םעד ּפָא טמַאר ,סיוא טערט ,סיוא טערט
 גנּולכיורטש יד ףיוא טּבײה
 .קלָאפ ןיימ ןּופ געוו םעד ןּופ
 ,רענעּבױהרעד ןּוא רעכיוה רעד טגָאז ױזַא םורָאװ*

 :ןעמָאנ ןייז זיא קילײה ןּוא ,קיּביײא טּור סָאװ רעד
 ,ןעּור ךיא ּוט טייקילײה ןּוא טייקכיוה ןיא
 ,טימעג ןיא םענעלַאפעג ןּוא םענעגָאלשרעד םייּב ךיוא רעּבָא

 ,ענעלַאפעג ןּופ טימעג סָאד ןּבעלוצפיוא -
 .ענעגָאלשרעד ןּופ ץרַאה סָאד ןּבעלּוצפיוא ןּוא
 ,ןגירק ךיא ּוט קיּביײא טינ םורָאװ*

 ;ןענערעצ ךיא ּוט דימּת טינ ןּוא
 ,רימ ןּופ זיא ,ךיז טדײלקַאּב סָאװ טסייג רעד םורָאװ
 .טכַאמעג ךיא ּבָאה תומשנ יד ןּוא
 טייקיציג ןייז ןּופ דניז רעד רַאפיי

 ,ןגָאלשעג םיא ןּוא ,טנרעצעג ךיא ּבָאה
 ,טנרעצעג ןּוא ןגרָאּברַאפ ךימ
 ןעגנַאגעג שירערעקּפָא זיא רע לי
 | .ןצרַאה ןייז ןּופ גע ןיא
 ,ןגעו ענייז ןעזעג ּבָאה ךיאיי

 ,ןריפ םיא לעװ ןּוא ,ןלייה םיא לעװ ךיא רעּבָא
 תומחנ ןלָאצַאּב לעװ ןּוא
 .רערעיורט ענייז ןּוא םיא
 :טכּורפנּפיל ַא ףַאשַאּב ךיא**

 '!ןטײװ םּוצ ןּוא ןטנָאנ םּוצ םולש ,םולש
 ,טָאג טגָאז
 .ןליײה םיא לעװ ךיא ןּוא
 ,רענעּבירטעג ַא םי ַא יװ ןענייז םיעשר יד רעּבָאי
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 : ,ןליטשנייַא טינ ךיז ןעק סָאװ
 .םייל ןּוא טיוק ןּביײרט ןרעסַאװ ענייז ןּוא

 ,טָאג ןיימ טנָאז ,םולש ןייק ָאטיניי
 .םיעשר יד רַאפ

 ,ןטלַאהקירּוצ טינ טסלָאז ,לעק טימ ףּורי ןְדָנ
 ,לוק ןייד ףיוא ּבײה רפֹוש ַא יװ ױזַא

 ,ךערּברַאפ רעייז קלָאפ ןיימ גָאז ןּוא
 .דניז ערעייז בקעי ןּופ זיוה םעד ןּוא
 ,גָאט רַאפ גָאט ךָאנ ךימ ןכוז יז ןּואי
 !ייז ןרעגַאּב ןגעוו עניימ ןסיװ ןּוא
 ,טייקיטכערעג טּוט סָאװ קלָאפ ַא יװ ױזַא
 ,טָאג ןייז ןּופ ץעזעג סָאד טינ טזָאלרַאפ ןּוא
 ,עטכערעג םיטּפשמ רימ ןּופ יז ןעננַאלרַאפ
 .יז ןרענַאּב טָאג ןּופ טײקטנָאנ יד
 ?טינ טסעז ּוד ןּוא ,רימ ןטסַאפ סָאװרַאפ?

 ?טינ טסקרעמ ּוד ןּוא ,לעז רעזדנּוא רימ ןקיניײּפ
 ,קסע ןַא ריא טניפעג ןטסַאפ רעיא ןּופ גָאט ןיא ,טעז
 .ןקירד ריא טוט רעטעּברַא ערעײַא עלַא ןּוא
 ,טיירטש ןּוא גירק רַאפ רָאנ ךָאד טסַאפ ריאי
 ;טכערמוא ןּופ טסיופ ןטימ ןגָאלש ּוצ ןּוא
 גָאט ַאזַא ןיא טינ טסַאפ ריא
 .לוק רעיַא ךייה רעד ןיא ןרעה ןכַאמ ּוצ
 ?טלײװעגסױא ּבָאה ךיא סָאװ ןטסַאפ סָאד ַאזַא זיא
 ?לעז ןייז ןקינייּפ ּוצ ןשטנעמ ַא רַאפ גָאט ַא
 ,ּפָאק ןייז לטיררעסַאװ ַא יו ןנייּב ּוצ

 ?ןטעּבסױא ךיז רע לָאז שַא ןּוא קַאז ןּוא |
 ,ןטסַאפ ּוטסּפּור סָאד יצ
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 טָאג ּוצ גנּוקיליװַאּב ןּופ גָאט ַא ןּוא
 :טלײװעגסױא ּבָאה ךיא סָאװ ןטסַאפ סָאד סָאד טינ זיא
 ,טכערמּוא ןּופ ןטייק יד ןכַאמ זיול
 ,ךָאי ןּופ קירטשדניּב יד ןדניּבּפָא
 ,עטקירדעג יד יירפ ןוָאלסױרַא ןּוא
 ?ןכערּבעצ ריא טלָאז ךָאי רעדעװטעי ןּוא
 ,ןקירעגנוה םעד טױרּב ןייד ןּופ ןכערּבּוצּפָא ,טינ סע זיאי
 ?ויוה ןיא ןעגנערּבנײרַא ּוטסלָאז עמערָא עטלגָאװרַאפ ןּוא
 ,ןקעדַאּב םיא ּוטסלָאז ,ןטעקַאנ ַא טסעז ּוד זַא
 ?ןליוהרַאפ טינ ךיז ּוטסלָאז שיילפ ןגייא ןייד ןּופ ןּוא
 ,טכיל ןייד ןגרָאמירפ רעד יװ ןכערּבסױא טעװ לָאמסנעד*
 ;ךיג ןצָארּפשסױרַא טעװ גנולייה ןייד ןּוא
 ,טייקיטכערעג ןייד ןייג טעװ סיורַאפ ריד ןּוא
 ,ןטײלַאּבכָאנ ךיד טעװ טָאג ןּופ טכַארּפ יד ןּוא
 ;ןרעפטנע טעװ טָאג ןּוא ,ןפּור ּוטסעװ לָאמסנעד"
 !ךיא ןיּב ָאד :ןגָאז טעװ רע ןּוא ,ןעיירש טסעװ
 ,גנּוכָאירַאפ ריד ןשיווצ ןּופ ןָאטּפָא טסעװ ּוד זַא
 ;טכערמוא ןדער ןּוא ,רעגניפ ןטימ ןעלטייט

 ,לעז ןייד ןקירעגנּוה םּוצ ןקערטשסיוא טסעוו ןּואיי
 ;ןטעז ּוטסעװ לעז עטקירדעג יד ןּוא
 ,טכיל ןייד ךשֹוח ןיא ןעניישפיוא טעװ לָאמסנעד
 .נָאט ןטימ יװ טייקרעטצניפ ןייד ןּוא

 ,דימּת ןריפ ךיד טעװ טָאג ןּוא;י
 ,לעו ןייד ןשינעקירט ןיא ןטעז טעװ ןּוא
 ;ןקרַאטש רע טעװ רעניײּב ענייד ןּוא
 ,רענעקנורטעגנָא ןַא ןטרָאג ַא יװ ןייז טסעוו ןּוא
 | רעסַאװ גנַאנסיוא ןַא יו ןּוא
 ;ןשלעפ טינ ןעוט ןרעסַאװ ענייז סָאװ
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 ,תוברּוח עקיּביײא ריד ייּב ןעױּבּפָא טעװ עמ ןּואי*
 ;ןלעטשּפיוא ּוטסעװ תורֹוד-רֹוד ןּופ ןטסעפטנורג
 ,ןכָארּב ןּופ רערעומרַאפ ןפּור ךיד טעװ עמ ןּוא
 | .ןעניֹוװ םּוצ ןגעוו ןּופ רעײנַאּב

 ,סּופ ןייד תּבש ּבילּוצ ןטלַאהּפָא טסעוו ּוד וַאיי
 ;גָאט ןקילײה ןיימ ןיא םיקסע ענייד ןָאט ןּופ
 ,גונעּת ַא תּבש ןפור טסעוװו ןּוא
 ;טכַאלרעעג ,טָאג ןּופ ןגָאט} ןקילײה םעד
 ,ןעגנַאג ענייד ןָאט ּוצ טינ ,ןכַאלרע םיא טסעוו ןּוא
 ;ךַאז ַא ןדערּפָא רעדָא ,קסע ןַא ריד ןעניפעג ּוצ טינ
 ,טָאג טימ ןקיווק ךיז ּוטסעװ לָאמסנעד'י

 ,דרע רעד ןּופ ןכייה יד ףיוא ןצעזפורַא ךיד לעװ ךיא ןּוא
 ;בקעי רעטָאפ ןייד ןּופ ּברַא יד ןסע ןכַאמ ךיד ןּוא
 .טדערעג טָאה טָאג ןּופ ליומ סָאד םורָאװ

 ,ןפלעה ּוצ ץרּוק טינ זיא טָאג ןּופ טנַאה יד ,טעזי ןירִנ
 ;ןרעה ּוצ רעווש טינ זיא רעוא ןייז ןּוא

 ןדיישעצ ןגעלפ דניז ערעיײַא רָאני
 ,טָאג רעייַא ןּוא ךייַא ןשיווצ
 ,ךייַא ןּופ םינּפ ןייז ןגרָאּברַאפ ןּבָאה םיאטח ערעיײַא ןּוא
 .ןערעהּוצּוצ טינ
 ,טּולּב טימ טקעלּפַאּב ןענייז טנעה ערעײַא םורָאװי
 ;דניז טימ רענניפ ערעיײַא ןּוא
 ,ןגיל ןנָאז ןּפיל ערעײַא
 .טכערמּוא טדער גנּוצ רעייַא
 ,טייקיטכערעג טימ טינ טדָאל רענייקי
 ;תמא טימ טינ טהנעט רענייק ןּוא
 ,שלַאּפ טדער עמ ןּוא ,טשינ ףיוא ךיז טרעכיזרַאפ עמ
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 .טכערמּוא טרעּבעג עמ ןּוא ,קילגמּוא טגָארט עמ
 ,סיוא יז ןעירּב גנַאלש ַא ןּופ רעיא
 ;ןּבעװ יז ןעּוט סּבעװניּפש ןּוא
 ,טּברַאטש רעיא ערעייז ןּופ טסע סָאװ רעד
 ,גנַאלשרעטָאנ ַא ןיא סיוא טכערּב עטקירדעצ סָאד ןּוא
 ,דנּב ַא ףיוא טינ ןענייז ןּבעװעג ערעייזי
 ;טעּברַא ערעייז טימ ןקעדּוצ טינ ךיז ןעק עמ ןּוא
 ,טכערמּוא ןּופ טעּברַא זיא טעּברַא ערעייז
 .טנעה ערעייז ןיא זיא ּביור ןּופ ּוטפיוא ןּוא
 ,סטכעלש ּוצ ןפיול סיפ ערעייזי
 ;טּולּב קידלּושמּוא ןסינרַאפ ּוצ ןלייַא יז ןּוא
 ,טכערמוא ןּופ ןעגנּוטכַארט ןענייז ןעננוטכַארט ערעיײז
 .ןכַאילש ערעייז ןיא ןענייז ךָארּב ןּוא גנּוטסיװרַאפ
 ,טינ יז ןסיײװ םולש ןּופ געוװ םעדי

 ;גנעג ערעייז ןיא טייקיטכערעג ןייק ָאטינ ןּוא
 ,ןגעטש ערעייז טמירקרַאפ ןּבָאה יז
 .םולש ןּופ טינ סיײװ ףיורעד טערט סָאװ רענייק

 ,זדנּוא ןּופ טייוו טיײקיטכערעג זיא םּורדִי
 ;ףליה ןייק טינ טכיירגרעד זדנּוא ןּוא
 ,ךשֹוח ויא סע טשרע ,טכיל ףיוא ןפָאה רימ
 .שינרעטצניפ ןיא ןעייג רימ ןּוא ,ןייש ףיוא
 ,טנַאװ רעד ןָא עדנילּב יו ןּפַאט רימי"

 ;םּורַא רימ ןּפַאט ןגיוא ןָא יװ ױזַא ןּוא
 ,טנװָא ןיא יװ ,גָאט ןטימ ןיא ןעלכיורטש רימ
 .םיתמ יד יװ ױזַא ןשינכשֹוח ןיא ןענייז רימ
 ,עלַא ןרעּב יד יו ןעמּורּב רימיי

 ;רימ ןגָאלק ןּביױט יד יװ ןגָאלק ןּוא
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 ,ָאטינ ןּוא ,טיײקיטכערעג ףיוא ןפָאה רימ
 .זדנּוא ןּופ טייו זיא יז ןּוא ,העּושי ַא ףיוא
 ,ריד רַאפ ןכערּברַאפ ערעזדנּוא ןענייז ליפ םורָאװ*

 ;זדנּוא ןגעק תודע ןנָאז םיאטח ערעודנּוא ןּוא
 ,זדֵנּוא ייּב ןענייז ןכערּברַאפ ערעזדנוא םורָאװ
 :ליֹוװ רימ ןסייוו ייז--דניז ערעזדנוא ןּוא
 ,הוהי ןָא ןענעקייל ןּוא ןכערּב'י

 ,טָאג רעזדנוא רעטניה ןּופ ןרעקּפָא ךיז ןּוא
 ,גנורעקּפָא ןּוא ּביור ןדער
 .דייר עשלַאפ ןצרַאה ןּופ ןעגנערּבסױרַא ןּוא ןגָארט

 ,טייקיטכערעג זיא רעטניהַא ןטערטעגּפָא ןּוא;*
 ,ןטײװ רעד ןּופ טייטש טײקיטרַאפטכער ןּוא
 ,תמא רעד זיא סַאג ןיא טלכיורטשעג םורָאװ
 .ןעמּוקנײרַא טינ ןעק טײקכַאלרע ןּוא

 ,טלעפ תמא רעד ןּואי*
 ,זייּב ןּופ ּפָא ךיז טרעק סָאװ רעד ןּוא
 .ןטלַאהעג ענּושמ רַאפ טרעוו

 ,ןעזעג טָאה טָאג ןּוא
 ,ןגיוא ענייז ןיא טכעלש ןעוװעג זיא סע ןּוא
  .ָאטינ יא טייקיטכערעג ןייק סָאװ

 ,ָאטינ זיא שטנעמ ןייק זַא ,ןעזעג טָאה רע ןּואי"
 ;ןייַא טינ ךיז טלעטש רענייק סָאװ ,טרעדנּוװרַאפ ךיז ןּוא
 ,ןפלָאהעג םערָא ןייז םיא טָאה
 .טנעלעגרעטנּוא םיא טָאה יז ,טיקיטכערעג ןייז ןּוא

 ,רעצנַאּפ ַא יװ טייקיטכערעג ןָאטעגנָא טָאה רע ןּואיי
 .  ;ּפָאק ןייו ףיוא ףליה ןּופ רעוויק ַא ןּוא
 ,שוּבלמ םּוצ המקנ ןּופ רעדיילק ןָאטעגנָא טָאה רע ןּוא
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 .ןרָאצ ןיא לטנַאמ ַא ןיא יװ טלקיװעגנייַא ךיז ןּוא
 ,ןלָאצַאּב רע טעװ ךָאנרעיװַא ,ןעגנּואּוט יד ךָאנ יו ױזַאי*

 ;םיאנוָׂש ענייז ּוצ גנוטלעגרַאפ ,טנייפ ענייז ּוצ ןרָאצמירג
 .ןלָאצַאּב גנוטלעגרַאפ רע טעװ ןעלניא יד ּוצ
 ,ברעמ ןּופ הוהי ןעמָאנ ןרַאפ ןּבָאה ארֹומ טעװ עמ ןוא*

 ;טכַארּפ ןייז רַאפ ןּוז ןּופ גנַאגפיוא ןּופ ןּוא
 ,םָארטש ַא יװ ןעמּוק טעװ טנייפ רעד םורָאװ
 .ןָא םיא טּביײרט טָאג ןּופ םעטָא רעד סָאװ

 ,ןֹיצ רַאפ רעזיילסיוא ןַא טעװ ןעמוק ןּואי
 ,בקעי ןיא דניז ןּופ עטרעקעגּפָא יד רַאפ ןּוא
 | .טָאג טגָאז
 ,ייז טימ דנוּב ןיימ זיא סָאד--ךיא ןּוא

 :טָאג טנָאז
 ,ריד ףיוא סָאװ טסייג ןיימ
 ,ליומ ןייד ןיא ןָאטעגנײרַא ּבָאה ךיא סָאװ רעטרעװ עניימ ןּוא
 ,ליומ ןייד ןּופ ןָאטּפָא טינ ךיז ןלעװ
 ,רעדניק ענייד ןּופ ליומ םעד ןּופ ןּוא
 ,רעדניקסדניק ענייד ןּופ ליומ םעד ןּופ ןּוא
 ,טָאג טגָאז
 .קיּבייא זיּב ןּוא דנּוצַא ןּופ

 ,ןעמּוקעג זיא טכיל ןייד םורָאװ ,ףיוא טכייל ,ףיוא ייטשי ר
 .ריד רעּביא ףיוא טנייש טָאג ןּופ טכַארּפ יד ןּוא

 ,דרע יד ןקעדַאּב טעװ שינרעטצניפ ,עז םורָאװ?
 ,רעקלעפ יד לּבענ ַא ןּוא
 ,טָאג ןעניישפיוא טעװ ריד ףיוא רעּבָא
 .ריד ףיוא ןויײװ ךיז טעװ טכַארּפ ןייז ןּוא
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 ,טכיל ןייד רַאפ ןייג ןלעװ רעקלעפ ןּואי
 .ןייש ןייד ןּופ טייקלעה רעד רַאפ םיכלמ ןּוא

 :עז ןּוא ,ןגיוא ענייד םּורַא דנור ףיוא ּבייה:
 ;ריד ּוצ ןעמּוק יז ,טלמַאזעגניַא ןענייז עלַא יז
 ,טיו רעד ןּופ ןָא ןעמּוק ןיז ענייד
 .ןגָארטעג טייז ןפיוא ןרעוװ רעטכעט ענייד ןּוא
 ,ןטכייל טסעוו ןּוא ןעז וטסעװ לָאמסנעד*
 ;ץרַאה ןייד טעװ ןרעוו טיירּב ןּוא ןרעטיצ ןּוא
 ,םי ןּופ טייקכייר יד טעװ ריד ּוצ ןייגרעּביא םורָאװ
 .ריד ּוצ ןעמוק טעװ רעקלעפ יד ןּופ געמרַאפ רעד
 ,ןקעדַאּב ךיד טעװ ןעלמעק ןּופ עפש ַא*
 ,הָפיֵע ןּוא ןִידִמ ןּופ ןעלמעקגנוי
 ;ןעמּוקענ ָאבש ןּופ עלַא
 ,ןגָארט יז ןלעװ ךיורייוו ןּוא דלָאנ
 .ןגָאזנָא יז ןלעװ טָאג ןּופ ןּבױל יד ןּוא
 ,ריד ּוצ ןרעװ טלמַאזעגנייַא ןלעװ רֶדְק ןּופ ףָאש עלַאז
 ;טסניד ּוצ ריד ןייז ןלעװ תֹויְבנ ןּופ סרעדיװ יד
 ;חּבומ ןיימ ףיוא גנּוקיליװַאּב טימ ןיינפיוא ןלעװ יז
 .ןענייֵשַאּב ךיא לעװ טייקנייש ןּופ זיוה ןיימ ןּוא

 ,ןקלָאװ ַא יװ ןעילפ סָאװ עקיזָאדיד ןענייז רעווי
 ?ןגָאלש ערעייז ּוצ ןּביױט יד יו ןּוא
 ,ןעלמַאז ךיז ןעלוניא יד ןלעװ רימ ּוצ ,רָאװרַאפ*
 ,טשרעּוצ שישרַּת ןּופ ןפיש יד ןּוא
 ,טייוו רעד ןּופ רעדניק ענייד ןעגנערּב ּוצ
 ,ייז טימ רעּבליז רעייז ןּוא דלָאג רעייז
 ,טָאג ןייד הוהי ןּופ ןעמָאנ םּוצ
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 ,לארׂשי ןּופ ןקילײה םּוצ ןּוא
 .טנייֵשַאּב ךיד טָאה רע לײװ

 ,ןרעיומ ענייד ןעיוּב ןלעװ ענערָאּבעגדמערפ ןּואי*
 ;ןענידַאּב ךיד ןלעװ םיכלמ ערעייז ןּוא
 ,ןגָאלשעג ךיד ךיא ּבָאה ןרָאצ ןיימ ןיא םורָאװ
 ,טמירַאּברעד ךיד ךיא ּבָאה גנּוקיליװַאּב ןיימ ןיא ןּוא

 ,דימּת ןרעיוט ענייד ןייז ןלעװ ןפָא ןּוא;*
 ,ןרעװ ןסָאלשרַאפ טינ יז ןלעװ טכַאנ ןּוא גָאט
 ;ריד ּוצ רעקלעפ יד ןּופ געמרַאפ םעד ןעננערּב ּוצ ידּכ
 .ןרָאפטימ ןלעװ םיכלמ ערעייז ןּוא
 ,ךיירגיניק סָאד ןּוא קלָאפ סָאד םורָאװי*

 ,ןייגרעטנּוא ןלעװ ,ןעניד טינ ריד ןלעװ סָאװ
 .ןרעװ טסיװרַאפ טסיװ ןלעװ רעקלעפ יד ןּוא

 ,ריד ּוצ ןעמּוק טעװ ןֹונָבל ןּופ טכַארּפ יד:
 ,םענייא ןיא םיוּבנסקּוּב ןּוא ,םיוּבנענעט ,סערּפיצ
 ;םּוטקילײה ןיימ ןּופ טרָא םעד ןענייֵשַאּב ּוצ
 .ןכַאלרע ךיא לעװ סיפ עניימ ןּופ טרָא םעד ןּוא

 ריד ּוצ ןעמּוק ןלעװ ןגיוּבעג ןּוא'*
 ,רעקינייּפ ענייד ןּופ ןיז יד
 טירטסופ ענייד ּוצ ךיז ןקּוּב ןּוא
 ;רערעטסעל ענייד עלַא ןלעװ
 ,טָאג ןּופ טָאטש יד ןפּור ךיד ןלעװ יז ןּוא
 .לארׂשי ןּופ ןקילײה םעד ןּופ ןֹויִצ

 ,טסַאהרַאפ ןּוא טזָאלרַאפ ןייז ןייד טָאטשנָא:*
 ,רעײגכרּוד ַא ןָא ןּוא
 ,ץלָאטש ןקיּביײא םוצ ןכַאמ ךיד ךיא לעװ
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 .תורֹוד-רֹוד ףיוא דיירפ ַא
 ,רעקלעפ יד ןּופ ךלימ סָאד ןגיוז טסעװ ןּואי*

 ;ןגױז ּוטסעװ םיכלמ ןּופ טסּורּב יד ןּוא
 ,רעפלעה ןייד ןיּב הוהי ךיא זַא ןסיװ טסעוװ ןּוא
 .בקעי ןּופ רעקיטכַאמ רעד זיא רעזיײלסיוא ןייד ןּוא

 ,דלָאג ןעגנערּב ךיא לעװ רעּפּוק ןטָאטשנָאיי
 ,רעּבליז ןעגנערּב ךיא לעװ ןזייַא ןטָאטשנָא ןּוא
 ,רעּפּוק ,ןצלָאה יד טָאטטנָא ןּוא
 ;ןזיַא ,רענייטש יד טָאטשנָא ןּוא
 ,םולש רעעזפיוא ןייד רַאפ ןכַאמ לעװ ךיא ןּוא
 - .טייקיטכערעג רעשרעה ענייד רַאפ ןּוא
 דנַאל ןייד ןיא ּביור ןרעװ טרעהעג טינ טעװ רעמ'*

 ;ןקרַאמעג ענייד ןיא ךָארּב ןּוא גנוטסיוװרַאפ
 ,"העּושי ,ןרעיומ ענייד ןפּור טסעוו ןּוא
 ."ּביול, ןרעיוט ענײד ןּוא

 ,גָאט ייּב טכיל רַאפ ןייז טינ רעמ ריד טעװ ןּוז יד"
 ,הנבל יד ןענייש טינ ריד טעװ טייקלעה רַאפ ןּוא
 ,טכיל ןקיּביײא ןַא רַאפ ןייז ריד טעװ הוהי רָאנ
 .טייקנייש ןייד רַאפ טָאג ןייד ןּוא
 ,רעמ ןּוז ןייד טעװ ןייגרעטנּוא טינ""

 ,ןרעװ ןָאטעגנייַא טינ טעװ הנבל ןייד ןּוא
 ,טכיל ןקיּביײא ןַא רַאפ ןייז ריד טעװ טָאג םורָאװ
 .רעיורט ןייד ןּופ געט יד ןייז ןלעװ טקידנעעג ןּוא

 ,עטכערעג עלַא ןייז ןלעװ קלָאפ ןייד ןּואיי
 --דנַאל סָאד ןּברַא יז ןלעװ קיּביײא ףיוא
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 ,גנּוצנַאלפ ןיימ ןּופ גײװצ רעד
 .ןעמיר םּוצ ךיז טנעה עניימ ןּופ קרעװ סָאד
 ,טנזיוט ּוצ ןרעװ טעװ רעטסנעלק רעד

 ;קלָאפ ןקיטכַאמ םּוצ רעטסדנימ רעד ןּוא
 .טייצ ןייז ןיא ןלייַא סָאד לעװ טָאג ךיא

 ,רימ ףיוא זיא רַאה םעד טָאג ןּופ טסייג רעד' אב
 טּבלַאזעג ךימ טָאה טָאג לײװ

 ;ענעטילרַאפ יד ּוצ הרווׂשּב ַא ןעגנערּב ּוצ
 ,רעצרעה ענעכָארּבעצ יד ןדניּברַאפ ּוצ טקישעג ךימ
 ,ענעגנַאפענ יד ּוצ טפַאשיירפ ןפּורּוצסױא
 :ענעדנוּבעג יד ּו צ גנּוזָאלזיול ןּוא
 ,הוהי ןּופ גנוקיליװַאב ןּופ רָאי ַא ןפּורּוצסיױא*
 א רעזדנּוא ןּופ המקנ ןּופ גָאט ַא ןּוא
 ;רערעױרט עלַא ןטסיירט ּוצ
 ,ןֹויִצ ןּופ רערעיורט יד ןרעשַאּב ּוצי
 ,יּביוטש טָאטשנָא ּביוה ַא ןּבעג ּוצ יז
 ,רעיורט טָאטשנָא דיירפ ןּופ לייא
 ;טימעג טּבירטַאּב ַא טָאטשנָא ּביול ןּופ טא ַא
 ,טיײקיטכערענ ןּופ רעמיוּבנכיײא יד ןפּור יז טעװ עמ ןּוא
 .ןעמיר םּוצ ךיז טָאג ןּופ גנּוצנַאלפ יד
 ,תוברּוח עקיּביײא ןעױּבּפָא ןלעװ יז ןּואי
 ,ןטכירפיוא ײז ןלעװ ןטייצרַאפ ןּופ ןשינעטסיװ
 ,טעטש עברהח ןעיײנַאּב ןלעװ יז ןּוא
 .תורֹוד-רֹוד ןּופ ןשינעטסיװ
 ןייטש ןלעװ עדמערפ ןּואי
 ,ףָאש ערעייַא ןרעטיפ ןּוא
 ןייז ןלעװ ענערָאּבעגדמערפ ןּוא

 .רָפַא תַחַת רַאָּפ :ליּפשטרָאװ *
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 .רערינטרעגנײװ ערעיײַא ןּוא טײלרעקַא ערעײַא
 ,ןרעװ ןפּורעג הוהי ןּופ םינהֹּכ טעװ ריא ןּוא*
 .ךייַא ףיוא ןרעוװ טגָאזעג טעװ טָאג רעזדנּוא ןּופ רעניד
 ,ןסע ריא טעװ רעקלעפ יד ןּופ געמרַאפ םעד
 .ןעמענרעּביא ריא טעװ טכַארּפ רעייז ןּוא
 ,השּוּב רעלעּפָאט רעייַא רַאפי
 ,"קלח רעייז זיא דנַאש,:ןעגניז טגעלפ עמ לו ןּוא
 ;דנַאל רעייז ןיא לּפָאט ןעשרי יז ןלעװ םּורד
 .ןייז יז ייּב טעװ דיירפ עקיּביײא ןַא

 ;טײקיטכערעג ּביל ּבָאה טָאג ךיא םורָאװי
 ,טכערמוא טימ הלונ טנייפ ּבָאה ךיא
 ,ןיול רעייז קיטפַאהרָאװ ןּבעג לעװ ךיא ןּוא
 .ןסילש יז ךיא לעװ דנּוּב ןקיּביײא ןַא ןּוא
 ,ןעמָאז רעייז ןייז טעװ רעקלעפ יד ייּב טסּוװַאּב ןּואי
 ;תומּוא יד ןשיװצ ןצָארּפש ערעייז ןּוא
 ,ןענעקרעד יז ןלעװ יז ןעעז סָאװ עלַא
 .טשטנעּבעג טָאה טָאג סָאװ ןעמָאז רעד ןענייז ײז זַא

 ,הוהי טימ ךיז ךיא יירפ ןעיירפיי
 ,טָאג ןיימ טימ לעז ןיימ זיא קיטסּול
 ,ףליה ןּופ רעדיילק ןָאטעגנָא ךימ טָאה רע םורָאװ
 ,טלקיװעגמּורַא רימ גיז ןּופ לטנַאמ ַא
 ,ּביוהךהֹּכ ַא ןָא טּוט ןתח ַא יו
 .ןיטישכּת עריא טימ ןָא ךיז טריצ הלּכ ַא יו ןּוא
 ,גנּוצָארּפש ריא סױרַא טזָאל דרע יד יװ םורָאװיי

 ,ןעמָאז ענייז ןצָארּפש טכַאמ ןטרָאג ַא יו ןּוא
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 ,ּביול ןּוא גיז ןצָארּפש ןכַאמ רַאה רעד טָאג טעװ ױזַא
 .רעקלעפ עלַא רַאפ ןגעקטנַא

 ,ןגייווש טינ ךיא לעװו ןֹויִצ ןגעוו ןּופי ר
 ,ןעור טינ ךיא לעװ םִיַלָשּורי ןגעװ ןּופ ןּוא

 ,טייקיטכערעג ריא טעװ ןייש רעד יװ סױרַא ויּב
 .טנערּב סָאװ םַאלפ ַא יו ףליה ריא ןּוא
 ,טייקיטכערעג ןייד ןעז ןלעװ רעקלעפ יד ןּוא*
 ;דובּכ ןייד םיכלמ עלַא ןּוא
 ,ןעמָאנ םעיינ ַא ןפּור ךיד טעװ עמ ןּוא
 .ןפּורנָא םיא טעװ טָאג ןּופ ליומ סָאד סָאװ
 טייקנייש ןּופ ןיורק ַא ןייז טסעוו ןּוא*
 ,הוהי ןּופ טנַאה רעד ןיא
 ּביוה עקידתוכלמ ַא ןּוא
 .טָאג ןייד ןּופ ךעלפטנַאה רעד ןיא
 ,"עטוָאלרַאפ ,ןרעװ טנָאזעג טינ רעמ טעװ ריד ףיואי
 ,"שינעטסיװ,ןרעװ טגָאזעג טינ רעמ טעװ דנַאל ןייד ףיוא ןּוא
 ,י"ריא-וצ-טסולגךיימ, ןפּור ןעמ טעװ ךיד רָאנ
 ;ב"עטנַאמַאּב, סנייד דנַאל סָאד ןּוא
 ,ןטסּולג ךיד טּוט טָאג םורָאװ
 .ןרעװ טנַאמַאּב טעװ דנַאל ןייד ןּוא
 ,יורפגנוי ַא טנַאמַאּב רוחּב ַא יו םורָאװ'
 ;רעדניק ענייד ןענַאמַאּב ךיד ןלעװ
 ,הלּכ רעד טימ ןתח ַא ןּופ דיירפ יד יו ןּוא
 .טָאג ןייד ריד טימ ןעיירפ ךיז טעװ

 ,םִיַלָׁשּורי ,ןרעיױמ ענייד ףיוא*
 ,םִירמוָש טלעטשעגפיוא ךיא ּבָאה

 ..הָלְיעְּב 3 .ּהָב-יִצִקִח *
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 ,טכַאנ עצנַאג ַא ןּוא גָאט ןצנַאג ַא
 .ןגיײװש טינ דימּת ןלָאז יז
 ,טָאג ןּופ רענָאמרעד ריא
 !ךייַא ּוצ טינ ּור ןייק
 ,םיא ּוצ ּור ןייק ןּבעג טינ טלָאז ריא ןּואי

 ,ןטכירפיוא טעװ רע ויּב
 םִיַלָשּורְי ןכַאמ טעװ רע זיּב ןּוא
 .דרע רעד ףיוא ּביױל ַא
 ,טנַאה רעטכער ןייז ייּב ןרָאװשעג טָאה טָאני

 :םערָא ןקיטכַאמ ןייז ייּב ןּוא
 האּובּת ןייד ןּבעג רעמ לעװ ךיא ּביוא
 !טנייפ ענייד ּוצ זייּפש רַאפ
 ןַײװ ןייד ןעקנירט ןלעװ ענערָאּבעגדמערפ ּביוא ןּוא
 !םיא ףיוא טימעג ךיז טסָאה ּוד סָאװ
 .ןסע ױ ןלעװ רעמעננײרַא עריא טרעיינ'
 ;טָאנ ןּבױל ןלעו ןּוא
 ןעקנירט םיא ןלעװ רעלמַאנײַא ענייז ןּוא
 - .םוטקילײה ןיימ ןּופ ןפיוה יד ןיא

 ,ןרעיוט יד ךרּוד ךרוד טייג ,ךרוד טייג
 !קלָאפ םעד ןּופ געוװ םעד ּפָא טמַאר
 ,געטש םעד סיוא טערט ,סיוא טערט
 !רענייטש ןּופ ּפָא טקיניר
 !רעקלעפ יד ּוצ ןָאפ ַא ףיוא טּביײה
 ןרעה טכַאמעג טָאה טָאג ,עזי*

 :דרע רעד ןּופ קע םּוצ זיּב
 :ןֹיִצ רעטכָאט ּוצ טגָאז
 ;ןעמוקעג זיא ףליה ןייד ,עז
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 ,םיא טימ זיא ןיול ןייז ,עז
 .סיורַאפ םיא גנוטלעגרַאפ ןייז ןּוא

 ,קלָאפ עקילײה סָאד ןפּור יז טעװ עמ ןּואי*
 ;טָאג ןּופ עטזיילרעדסיוא יד
 ,"עטכּוזעג, ןפּור ןעמ טעװ ךיד ןּוא
 ."טָאטש ענעזָאלרַאפ טינ

 ,םֹודָא ןּופ טמּוק סָאװ רעד זיא רעו ןר
 ?הָרצִּב ןּופ םידגּב עטקיטיורעג ןיא

 ,שוּבלמ ןייז ןיא קיטּכַארּפ זיא סָאװ רעד
 ?טײקרַאטש סיורג ןייז ןיא ןגיוּבעגסױא

 ,טייקיטכערעג טימ דער סָאװ ךיֹא
 .ןפלעה ּוצ קיטכַאמ ןיּב סָאװ

 ,דיילק ןייד ףיוא טור זיא סָאװרַאפ
 ?רעטלעק ַא ןיא רעטערט םייּב יו םידנּב ענייד ןּוא

 ,ןײלַא רעטלעק ַא ןטערטעג ּבָאה ךיא
 ;ןעװעג טינ רימ טימ רענייק זיא רעקלעפ יד ןּופ ןּוא
 ,סעּכ ןיימ ןיא ןטערטעג יז ּבָאה ךיא ןּוא
 ;ןרָאצמירג ןיימ ןיא טלּפמַארטעג יז ןּוא
 ,םידנּב עניימ ףיוא טפַאז רעייז טצירּפשעג טָאה
 .טקעלּפַאּב ךיא ּבָאה רעדיילק עניימ עלַא ןּוא
 ,ןצרַאה ןיימ ןיא זיא המקנ ןּופ גָאט ַא םורָאװי

 .ןעמּוקעג זיא גנוזיילרעד ןּופ רָאי ןיימ ןּוא
 ,טקּוקעגמּוא ךימ ּבָאה ךיא ןּוא;

 ,רעפלעה ןייק ןעוועג טינ ןּוא
 ,טרעדנּוװעג ךימ ּבָאה ךיא ןּוא
 ;רענעלרעטנּוא ןייק ןעוועג טינ ןּוא
 ,ןפלָאהעג םערָא ןיימ ךימ טָאה
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 .טנעלעגרעטנּוא ךימ טָאה רע ,ןרָאצמירג ןיימ ןּוא
 ,סעּכ ןיימ ןיא רעקלעפ יד ןטערטעג ּבָאה ךיא ןּוא*
 ,ןרָאצמירג ןיימ טימ טרוּכישרַאפ יז ןּוא
 .טפַאז רעייז דרע רעד ּוצ ןרעדינ טכַאמעג ןּוא

 ,ןענָאמרעד ךיא לעװ הוהי ןּופ םידסח ידי
 ,טָאנ ןּופ ןעגנּוּביױל יד
 ,ןָאטעג ודנּוא טָאה טָאג סָאװ ץלַא קילדעוװ
 | ,לארׂשי ןּופ זיוה םּוצ תובֹוט ליפ יד ןּוא
 ,טײקיצרַאהמירַאּב ןייז טיול יז ּוצ ןָאטעג טָאה רע סָאװ
 .םידסח ליפ ענייז טול ןּוא
 ,קלָאּפ ןיימ טרָאפ ןענייז יז :טגָאזעג טָאה רע םורָאװ"
 ;ןשלעפ טינ ןלעװ סָאװ רעדניק
 .רעפלעה ַא רַאפ ןעוװעג יז זיא רע ןּוא
 ,ןטילעג רע טָאה דיל רעיײז לַא ןיא
 ;ןפלָאהעג יז טָאה םינּפ ןייז ןּופ ךאלמ רעד ןּוא
 גנּומירַאּברעד ןייז ןיא ןּוא טפַאשּביל ןייז ןיא
 ,טזיילעגסיוא יז רע טָאה
 ןגָארטעג יז ןּוא ןּביױהעג יז ןּוא
 .ןטייצרַאפ ןּופ געט עלַא
 טקינעּפשרעדיװ ןּבָאה יז רעּבָאיי

 ,טסייג ןקילײה ןייז טּבירטַאּב ןּוא
 ;טנייפ ַא ןיא ןרָאװעג טרעקרַאפ יז זיא רע ןּוא
 .ייז ףיוא ןטלַאהעג המחלמ טָאה רע

 טכַאדעג טָאה קלָאפ ןייז ןּוא;*
 ;ןהשמ ןּופ ,ןטיײצרַאפ ןּופ געט יד ןָא
 ,םי ןּופ טכַארּבעגפיוא יז טָאה סָאװ רעד זיא ּוװ
 ?ףָאש ענייז ןּופ ךּוטסַאּפ םעד ךרּוד
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 םיא ןיא ןָאטעגנײרַא טָאה סָאװ רעד זיא ּוװ
 ?טסייג ןקילײה ןייז
 ןהשמ ןּופ טנַאה עטכער יד טײלַאּב טָאה סָאװ*

 ?טכַארּפ ןייז ןּופ םערָא םעד טימ
 ,ייז רַאפ ןּופ ןרעסַאװ יד ןטלָאּפשעג טָאה סָאװ
 ?ןעמָאנ ןקיּביײא ןַא ןכַאמ ּוצ ךיז
 ןעמוָהּת ךרּוד טריפעג יז טָאה סָאװ=

 ,ּפעטס ַא ךרּוד דרעפ ַא יו
 ?ןרעװ טלכיורטשעג טינ ןלָאז יז

 ,לָאט ןיא ןרעדינ טּוט סָאװ יפ יוו'+
 ;טּורַאּב יז טָאג ןּופ טסייג רעד טָאה
 ,קלָאפ ןייד טריפעג וטסָאה ױזַא
 .ןעמָאנ ןקיטכַארּפ ַא ןכַאמ ּוצ ריד

 ,עז ןּוא למיה ןּופ נול
 ;גנוניוװ-רעקיטכַארּפ ןּוא רעקילײה ןייד ןּופ
 ?תורּובג ענייד ןּוא ךיז ןעמעננָא ןייד זיא ּוװ
 טײקיצרַאהמירַאּב ןייד ןּוא דײװעגניא ענייד ןּופ גנּומּורּב יד
 .רימ ןגעק ןייַא ךיז ןטלַאה
 ;רעטָאפ רעזדנּוא טסיּב ּוד ,רָאװרַאפי*

 ,טינ זדנּוא סייוו םהרבַא םורָאװ
 ;טינ ודנּוא ןעק לארׂשי ןּוא
 ,רעטָאפ רעזדנּוא טסיּב ,טָאג ,ּוד
 .ןָא קיּבייא ןּופ ןעמָאנ ןייד זיא רעזיילסיוא רעזדנּוא
 ,ןגעוו ענייד ןּופ ןעשזדנָאלּב זדנּוא ּוטזָאל ,טָאג ,סָאװרַאפיי

 ?ריד רַאפ ןּבָאה ּוצ ארֹומ טינ ,ץרַאה רעזדנוא טרַאה טסכַאמ
 ,טכענק ענייד ןגעוו ןּופ םּוא ךיז רעק
 .ּברַא ןייד ןּופ םיטבש יד
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 ;קלָאפ קילײה ןייד יז ןּבָאה ןּבירטרַאפ טעמּכי
 .םּוטקילײה ןייד ןטערטעצ ןּבָאה טנייפ ערעזדנּוא
 יד יװ ןרָאװעג ןענייז רימ*

 ,ייז ףיוא טקיטלעװעג טינ לָאמנײק טסָאה ּוד סָאװ
 .ייז ףיוא ןרָאװעג ןפּורעג טינ זיא ןעמָאנ ןייד סָאװ

 ,ּפָארַא טסרעדינ ןּוא ןעלמיה יד ּוטסיײרעצ יַאװלה
 ;ריד רַאפ ןעלסיירט ךיז ןלָאז גרעּב יד
 ,ןגײװצ ענעקּורט ןָא טדניצ רעייפ יװ יױװַאי דת

 -ןעלזעלּבעצ רעסַאװ טּוט רעייפ יו
 :טנייפ ענייד ּוצ ןעמָאנ ןייד ןסיװ ןכַאמ ּוצ ידּכ
 ,ריד רַאפ ןרעטיצ ןלָאז רעקלעפ יד
 ןכַאז עקיטכרָאפ טסיוט ּוד ןעווי
 --טפָאהעג טינ לָאמּוצ ןּבָאה רימ סָאװ
 ,ּפָארַא ּוטסרעדינ יַאװלה
 -!ריד רַאפ ןעלסיירט ךיז ןלָאז גרעּב יד
 ,ןעמּונרַאפ טינ ,טרעהעג טינ לָאמניײק ןּבָאה יז סָאװ ןּוא*
 ,ןעזעג טינ טָאה גיוא ןייק סָאװ
 ןָאט לָאז ריד ץּוחַא טָאג ַא זַא
 .םיא ףיוא ןרַאה טּוט סָאװ םעד רַאפ
 ,טכער ןָאט ּוצ טיירפעג ךיז טָאה סָאװ םעד ןגָאלשעג טסָאה*
 ;ןגעװ ענייד טימ ריד ןָא טכַאדעג ןּבָאה סָאװ יד
 ,טקידניזעג ןּבָאה רימ לײװ ,טנרעצעג טסָאה ּוד ,עז
 .ןרעװ ןפלָאהעג קיּבײא רימ ןגעלפ רעּבָא יז ךרּוד
 ,עלַא אמט ַא יװ ןרָאװעג ןענייז רימ ןּוא*
 ;ןטײקיטכערעג ערעזדנּוא עלַא דיילק טקעלּפַאּב ַא יװ ןּוא
 ,עלַא טַאלּב ַא יװ ױזַא ןקלעוװ רימ ןּוא
 .קעװַא טניװ רעד יװ ודנּוא טגָארט דניז רעודנוא ןּוא
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 ,ןעמָאנ ןייד ןפּור לָאז רעװ ָאטינ ןּואי
 ;ריד ןָא ןטלַאה ּוצ ךיז ןקעוװרעד ךיז לָאז רעװ
 ,ודנוא ּוצ םינּפ ןייד ןגרָאּברַאפ טסָאה םורָאװ
 .דניז ערעזדנוא ךרוד ןייגעצ טכַאמעג זדנוא ןּוא

 ,רעטָאפ רעזדנוא טסיּב ּוד ,טָאג ,דנּוצַא ןּואי
 ,רעּפעט רעודנוא טסיּב ּוד ןּוא ,םייל רעד ןענייז רימ
 .עלַא רימ ןענייז טנעה ענייד ןּופ קרעװ סָאד ןּוא
 ,רָאג ויּב ,טָאג ,ּוטסלָאז ןענערעצ טיני
 ;דניז יד ןעקנעדעג קיּבייא ףיוא טינ ןּוא
 .עלַא רימ ןענייז קלָאפ ןייד ,ךיד טעּב ךיא ,גּול ,עו
 ,רּבדמ ַא ןרָאװעג ןענייז טעטש עקילײה ענייד'

 ,ןרָאװעג רּבדמ ַא זיא ןֹויִצ
 ;שינעטסיװ ַא םִיַלָשּורי
 ,זיוה קיטכַארּפ רעזדנּוא ןּוא קילײה רעזדנואי"

 ,טּבױלעג ךיד ןּבָאה ןרעטלע ערעזדנּוא ּוװ
 ,רעײפדנַארּב ןיא קעװַא זיא
 .טסיװ ּוצ ןרָאװעג ןענייז ןטײקיטסּולג ערעזדנוא עלַא ןּוא
 ?טָאג ,ןטלַאהנייַא ךיז םעד ףיוא ּוטסליװ:

 ?רָאג ויּב ןקינייּפ זדנּוא ןּוא ןגייווש ּוטסליװ

 ןטעּברעד ּוצ ןעוועג ןיּב ךיאי הכ
 ;טגערפעג טינ ןּבָאה סָאװ יד רַאפ

 ןעניפעג ּוצ ןעװעג ןיּב ךיא
 ;טכוזעג טינ ךימ ןּבָאה סָאװ יד רַאפ
 !ךיא ןיּב ָאד ,ךיא ןיּב ָאד :טגָאזעג ּבָאה ךיא
 .ןעמָאנ ןיימ ףיוא טינ ךיז טפּור סָאװ קלָאפ ַא ּוצ
 גָאט ןצנַאג ַא טנעה עניימ טײרּפשעגסױא ּבָאה ךיא?
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 רערעקּפָא ןַא קלָאפ ַא ּוצ
 ,געוו ןטּוג טינ ןפיוא טייג סָאװ
 :ערעײז ןעגנּוטכַארט יד ךָאנ
 ךימ טנרעצרעד סָאװ קלָאפ ַא ּוצ*
 ;דנַאנַאכָאנ םינּפ ןיימ ןיא
 ,רענטרעג יד ןיא ןטכַאלש סָאװ
 ;לגיצ יד ףיוא ןרעכייר ןּוא
 ,םירבק יד ןשיווצ ןציז סָאװי

 ;יז ןקיטכענ ןשינעטלעהַאּב ןיא ןּוא
 ,ריזח ןּופ שיילפ ןסע סָאװ
 ;םילּכ ערעייז ןיא זיא ןטייקידרעװמּוא ןופ ּפּוז ןּוא
 ,רימ ּוצ ןענענעג טינ טסלָאז ,ּפָא ךיד קּור :ןגָאז סָאװי
 .קילײה ריד ןיּב ךיא םורָאװ
 ,זָאנ ןיימ ןיא ךיור ַא ןענייז עקיזָאדיד
 .נָאט ןצנַאג ַא טנערּב סָאװ רעייפ ַא
 ;רימ רַאפ סָאד זיא ןּבירשעגפיוא ,עז'
 ,טלָאצעגּפָא ּבָאה ךיא ןדייס ןגייווש טינ לעװ ךיא
 ,םעווּב רעייז ןיא טלָאצענּפָא ,ָאי
 ,ןרעטלע ערעיײַא ןּופ דניז יד טימ םענייא ןיא דניז ערעײַאי
 ,טָאג טגָאז
 ,גרעּב יד ףיוא טרעכיירעג ןּבָאה סָאװ
 ;טרעטסעלעג ךימ ןכייה יד ףיוא ןּוא
 טשרעּוצ ןטסעמּפָא ךיא לעװ םּורד
 .םעוּב רעייז ןיא ןיול רעייז

 :טנָאזעג טָאג טָאה יױװַאי
 ,לגנעה ןיא ךיז טניפעג ןייוו רעד זַא יװ ױזַא
 ,ןרעטשעצ טינ סע טסלָאז :ןעמ טנָאז
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 ;םיא ןיא זיא גנושטנעּב ַא םורָאװ
 ,טכענק עניימ ןגעוו ןּופ ןָאט ךיא לעװ ױזַא
 .ןצנַאג ןיא ןרעטשעצ ּוצ טינ
 ,ןעמָאז ַא בקעי ןּופ ןעננערּבסיױרא לעװ ךיא ןּוא
 ;גרעּב עניימ ןּופ שרֹוי םעד הדּוהי ןּופ ןּוא
 ,עטלײװרעדסױא עניימ סע ןלעװ ןעשרי ןּוא
 .ןעניוװ טרָאד ןלעװ טכענק עניימ ןּוא
 ,ףָאש ןּופ ץַאלּפרעטיפ ַא רַאפ ןייז טעװ ןֹורָש רעד ןּוא"

 ,רעדניר ןּופ גנורעיוה ַא רַאפ רֹוכָע לָאט רעד ןּוא
 .טכוזעג ךימ טָאה סָאװ קלָאפ ןיימ רַאפ
 ,טָאג טזָאלרַאפ סָאװ ריא רעּבָאיי

 ,גרַאּב ןקילײה ןיימ ןָא טסעגרַאפ סָאװ
 ,"לזמ םּוצ שיט ַא טיירג סָאװ
 ,ברעשַאּב םּוצ קנַארטשימ ַא ןָא טליפ ןּוא
 ,דרעוװש םּוצ ןרעשַאּב ךייַא לעװ ךיא:*

 ;הטיחש רעד ּוצ ןעינק טעװ עלַא ריא ןּוא
 ,טרעפטנעעג טינ טָאה ריא ןּוא ןפּורעג ּבָאה ךיא לײװ
 ;טרעהעג טינ טָאה ריא ןּוא ,טדערעג
 ,ןגיוא עניימ ןיא טכעלש יא סָאװ ןָאטעג טָאה ריא רָאנ
 .טלײװעגסױא ריא טָאה ,טלָאװעג טינ ּבָאה ךיא סָאװ ןּוא

 :טגָאזעז ױזַא רַאה רעד טָאג טָאה םורדיי
 ,ןסע ןלעװ טכענק עניימ ,עז
 ;קירעגנּוה ןייז טעװ ריא ןּוא
 ,ןעקנירט ןלעװ טכענק עניימ ,עז
 ;קיטשרָאד ןייז טעװ ריא ןּוא
 ,ןעיירפ ךיז ןלעװ טכענק עניימ ,עז
 .ןרעװ טמעשרַאפ טעװ ריא ןּוא

 לַאוקיש רעדָא גנּורעשַאּב ןּופ טָאג םּוצ ,יִנְמַל ב .לומ ןּופ טָאג םּוצ ,דֵּנַל א
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 ,דיײרפצרַאה ןּופ ןעגניז ןלעװ טכענק עניימ ,עזי+
 ,יײװצרַאה ןּופ ןעיירש טעװ ריא ןּוא
 .ןרעמָאי ריא טעװ טימעג ןכָארּבעצ ַא ןּופ ןּוא
 ןעמָאנ רעיַא ןזָאל טעװ ריא ןּוא*

 :עטלײװרעדסױא עניימ ּוצ הללק ַא רַאפ
 !ןטיײט ךיד רַאה רעד טָאג לָאז ױזַא,
 ;ןעמָאנ רעדנַא ןַא ןפור רע טעװ טכענק ענייז ןּוא

 ,דרע רעד ףיוא ךיז טשטנעּב סָאװ רעד זַאי*
 ,תמא ןּופ טָאג םייּב ןשטנעּב ךיז טעװ
 ,דרע רעד ףיוא טרעווש סָאװ רעד ןּוא
 ;תמא ןּופ טָאג םייּב ןרעװש טעװ
 ,תורצ עקידרעירפ יד ןענייז ןסעגרַאפ לײװ

 .ןגיוא עניימ ןּופ ןגרָאּברַאפ ןענייז יז לו ןּוא |
 ,עיינ ןעלמיה ףַאשַאּב ךיא ,עז םורָאװי

 ;עיינ ַא דרע ןַא ןּוא
 ,ןרעװ טכַאדעג טינ טעװ עקידרעירפ סָאד ןּוא
 .ןעמּוקפורַא טינ ןעניז ןפיוא ןּוא
 קיּביײא זיּב ךיז טיירפ ןּוא קיטסּול טייז רָאנ*

 ;ףַאשַאּב ךיא סָאװ םעד טימ
 ק ַא רַאפ םִיַלָׁשּורי ףַאשַאּב ךיא ,עז םורָאװ
 .דיירפ ַא רַאפ קלָאפ ריא ןּוא

 ,םִיַלָשּורי טימ ןעיירפ ךיז לעװ ךיא ןּואי*
 ;קלָאפ ןיימ טימ ןייז קיטסּול לעװ ןּוא
 רעמ ריא ןיא טעװ ןרעװ טרעהעג טינ ןּוא
 .יירשעג ןּופ לוק ַא ןּוא ,ןייװעג ןּופ לוק ַא
 ןטרָאד ןּופ ןייז טינ טעװ רעמיי

 ,ןקז ַא רעדָא ,געט ןיא דניק ַא
 ;געט ענייז ןליפרעד טינ טעװ סָאװ
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 ,ןּברַאטש רָאי טרעדנּוה ּוצ טעװ רעטסגניא רעד םורָאװ
 .ןרעװ ןטלָאשעג רָאי טרעדנּוה טימ טעװ רעקידניז ַא ןּוא
 ,ןעניֹוװַאּב ןּוא רעזייה ןעיוּב ןלעװ יז ןּואי

 ,טכורפ רעייז ןסע ןּוא רענטרעגנייוו ןצנַאלפ ןּוא
 ,ןעיוּב טינ ןלעװ יז

 ןעניֹוװַאּב לָאז רערעדנַא ןַא ןּוא
 ,ןצנַאלפ טינ ןלעװ יז
 ;ןסע לָאז רערעדנַא ןַא ןּוא
 םיוּב ַא ןּופ געט יד יװ ױזַא םורָאװ
 ,קלָאפ ןיימ ןּופ געט יד ןייז ןלעװ
 ןצונרַאפ ןלעװ עטלײװרעדסיױא עניימ ןּוא
 .טנעה ערעייז ןּופ קרעװ סָאד
 ,טשינמּוא ןעימ טינ ךיז ןלעװ יז

 ,הלהּב ַא רַאפ ןרעּבעג טינ ןלעװ יז
 ,ייו ןענייז טָאג ןּופ טשטנעּבעג ןעמָאז ַא םורָאװ
 .ייז טימ ןצָארּפש ערעייז ןּוא
 ,ןייז טעװ סע ןּוא*

 ,ןרעפטנע ךיא לעװ ,ןפּור יז רעדייא
 .ןרעהּוצ ךיא לעװ ױזַא ,ךָאנ ןדער יז יװ
 ,םענייא ןיא ןרעטיפ ךיז ןלעװ םַאל ַא ןּוא ףלָאװ ַא*

 ;יורטש ןסע דניר ַא יװ טעװ ּבייל ַא ןּוא
 ;ּבוטש ןייז טעװ זייּפש ריא--גנַאלש ַא ןּוא
 ןּברַאדרַאפ טינ ןּוא ןָאט וייּב טינ ןלעװ יז
 ,גרַאּב ןקילײה ןצנַאג ןיימ ףיוא
 .טָאג טגָאז

 :טגָאזעג טָאג טָאה יױזַאי ןר
 ,ןָארט ןיימ ויא למיה רעד
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 ;לקנעּבסּופ ןיימ זיא דרע יד ןּוא
 ?ןעיוּב רימ טנעק ריא סָאװ זיוה סָאד זיא ּוװ
 ?גנּואּור ןיימ ןּופ טרָא רעד ּוװ ןּוא
 ,טכַאמעג טנַאה ןיימ טָאה עלַא יד זַא*
 ,ןרָאװעג עלַא יד ןענייז ױזַא ןּוא
 .טָאג טגָאז
 :ןקּוק ךיא ּוט ןכלעזַא ףיוא רעּבָא
 ,טימעג ןיא םענעגָאלשרעד ןּוא ןַאמערָא םעד ףיוא
 .טרָאװ ןיימ רעּביא טרעטיצ סָאװ םעד ןּוא

 ,סקָא ןַא טכעש סָאװ רעד*
 ;ןשטנעמ ַא טנָאלשרעד
 ,סּפעש ַא טכַאלש סָאװ רעד
 ;טנּוה ַא ןּופ קינעג סָאד ּפָא טקַאה
 ,רעפּפָאזייּפש ַא ףיוא טגנערּב סָאװ רעד
 ;ריזח ַא ןּופ טּולּב !ףיוא טגנערּבו
 ,ךיורײװ טרעכייר סָאװ רעד
 .טָאוּפָא ןַא טשטנעּב
 ,ןגעװ ערעיײז טלייװעגסיוא ןּבָאה יז יװ ױזַא
 ,לעז רעייז טרעגַאּב טָאה ןטייקידרעװמּוא ערעייז ןּוא
 ,ייז רעּביא ןטעּפשעג ןלײװסױא ךיוא ךיא לעװ יױװַא!
 ;יײז ףיוא ןעננערּב ךיא לעװ ןשינעקערש ערעייז ןּוא

 ,טרעפטנעעג טינ טָאה רענייק ןּוא ,ןפורעג ּבָאה ךיא לײװ
 ;טרעהעג טינ ןּבָאה יז ןּוא ,טדערעג
 ,ןגיוא עניימ ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג ןּבָאה יז רָאנ
 .טלײװעגסוא יז ןּבָאה טלָאװעג טינ ּבָאה ךיא סָאװ ןּוא

 ,טָאג ןּופ טרָאװ סָאד טרעהי
 :טרָאװ ןייז רעּביא טרעטיצ סָאװ ריא
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 ,טנייפ ךייַא ןּבָאה סָאװ רעדירּב ערעײַא טגָאזעג ןּבָאה סע
 :ןעמָאנ ןיימ ןגעוװ ןּופ ךייַא ןסיוטשרַאפ סָאװ יד

 ,ןרעװ טכַאלרעעג טָאג לָאז, !
 'והחמׂש רעייַא ןעז רימָאל ןּוא |
 .ןרעװ טמעשרַאפ ןלעװ יז רעּבָא |

 ,טָאטש רעד ןּופ למוט ןּופ לוק ַאי
 !לּפמעט םעד ןּופ לוק ַא
 טלָאצַאּב סָאװ טָאג ןּופ לוק ַא
 .טנייפ ענייז ּוצ גנוטלעגרַאפ
 ,טקָאטײװעג טָאה יז רעדייאז
 ,ןרָאּבעג יז טָאה
 ,ריא ףיוא ןעמּוקעג זיא שינעײװ רעדייא
 .טַאהעג לנניא ַא יז טָאה ױזַא |
 ?סנױזַא טרעהעג טָאה רעווי !

 ?סָאװ-וזַא ןעזעג טָאה רעװ
 ?גָאט ןייא ןיא טקָאטײװעגסױא דנַאל ַא טרעװ

 !לָאמ ןייא טימ קלָאפ ַא ןרָאּבעג טרעװ !
 ,טקָאטײװעג טָאה יז יװ םורָאװ |

 .ןרָאּבעג רעדניק עריא ןֹויִצ טָאה יױזַא
 ?ןרעּבעג ןכַאמ טינ ןּוא ,ןעגנערּב טרּוּבעג זיּב ךיא לעווי
 ;טָאג טגָאז |
 ?ןטלַאהרַאפ ,ןרעּבעג ךַאמ סָאװ ,ךיא לעװ |

 .טָאג ןייד טגָאז !

 ,ריא ןיא ןָא טלעווק ןּוא ,םִיַלָשּורי טימ ךיז טיירפי*
 ;רעּבָאהּביל עריא עלַא
 ,ריא טימ קיטסּול ךייַא טקיטסּול
 ;ריא ףיוא טרעיורט סָאװ עלַא ריא
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 ןטעז ךיז ןּוא ןגיוז טעװ ריא לייוו'+
 ,תומחנ עריא ןּופ טסּורּב רעד ןּופ
 ןקיווק ךיז ןּוא ןּפּוז טעװ ריא לי
 .עפֶש ריא ןּופ לּפָאנגױז םעד ןּופ
 :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא םורָאװ*

 ,ךייט ַא יװ םולש ריא ּוצ :יינ ךיא ,עז
 ,רעקלעפ יד ימ טײקכײר יד םָארטש ןקיצײלפ ַא יװ ןּוא
 .ןופרעד ןגיוז טעװ ריא ןּוא
 ,ןרעװ ןגָארטעג ריא טעװ טייז ןפיוא
 .ןרעװ טלטרעצעג ריא טעװ ינק יד ףיוא ןּוא
 4 -י* םיא טּוט רעטומ ןייז סָאװ רענייא יו

 = ;ןטסײרט ךייַא ךיא לעװ יװַא
 .ןרעוװ טסײרטעג ריא טעװ םִיַלָשּורי ןיא ןּוא
 ,ןעַײרפ ךיז טעװ ץרַאה רעייַא ןּוא ,ןעז טעװ ריא ןּואי

 ;ןעילּב זָארג יװ ןלעװ רענייּב ערעייַא ןּוא
 ,טכענק ענייז ייּב ןרעװ טסּוװרעד טעװ טָאג ןּופ טנַאה יד ןּוא
 .טנייפ ענייז ףיוא ןענערעצ טעװ רע ןּוא

 ,רעייפ טימ ןעמּוק טעװ טָאג ,עז םורָאװ'*
 .,ןגעווטייר ענייז טניװמערּוטש ַא יו ןּוא
 ,ןרָאצ ןייז םירג טימ ןזָאלּוצסױא
 .רעייפ ןעמַאלפ טימ ײרשעגנָא ןייז ןּוא
 ,טָאג ןטּפשמ ךיז טּוט רעייפ טימ םורָאװ*

 ;רעּבײל עלַא טימ ,דרעווש ןייז טימ ןּוא
 .טָאג ןּופ ענעגָאלשרעד יד ןייז ןלעװ ליפ ןּוא
 ךיז ןקינײר ןּוא ךיז ןקילײה סָאװ ידיי

 ,רענטרעג יד ןיא ןייג ּוצ
 ,ןטימ ןיא רענייא רעטניה
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 ,ריזח ןּופ שיילפ ןסע סָאװ יד
 ,זיימ ןּוא ןטייקידרעװמּוא ןּוא -

 ,ןרעװ טדנעלרַאפ םענייא ןיא ןלעװ
 .טָאג טגָאז

 ;ןעגנּוטכַארט ערעייז ןּוא םיׂשעמ ערעיײז זסײװ ךיאנ םורָאװ* !
 ,תונֹושל ןּוא רעקלעפ עלַא ןעלמַאװצנייַא טמּוק ןטייצ ידו
 .דובּכ ןיימ ןעז ןּוא ןעמּוק ןלָאז יז

 ,ןכייצרעדנּוװ ַא יז ןשיװצ ןָאט לעװ ךיא ןּוא*
 ,רעקלעפ יד ּוצ ענענורטנַא ייז ןּופ ןקיש לעװ ךיא ןּוא
 ,סרענַאּפשנגױּב יד ,דּול ןּוא ,לּוּפ ,שישרַּת ּוצ
 ,ןעלוניא עטייוו יד ,ןָוָי ןּוא לֵבּוּת ּוצ
 ;דובּכ ןיימ ןעזעג טינ ןּוא ,גנורעה ןיימ טרעהעג טינ ןּבָאה סָאװ
 .רעקלעפ יד ןשיװצ דובּכ ןיימ ןלייצרעד ןלעװ יז ןּוא
 ,רעדירּב ערעײַא עלַא ןעגנערּב ןלעװ יז ןּואי

 ,טָאג ּוצ הנּתמ ַא ,רעקלעפ עלַא ןּופ
 ,ןגעװנָארט ףיוא ןּוא ןשטָאק ףיוא ןּוא דרעפ ףיוא
 ,ןעלמעקנָאי ףיוא ןּוא ,ןעלזייאליומ ףיוא ןּוא
 ,טָאג טגָאז ,םִיַלָׁשּורי גרַאּב ןקילײה ןיימ ּוצ
 רעפּפָאזייּפש סָאד ןעגנערּב לארׂשי ןּופ רעדניק יד יװ יװַא
 .טָאג ןּופ זיוה ןיא ילּכ רענייר ַא ןיא
 ןעמענ ךיא לעװ יז ןּופ ךיוא ןּואיי

 כָאג טגָאז ,םיִיַול רַאפ ןּוא םינהֹּכ רַאפ
 ,ןעלמיה עיינ יד יװ םורָאװײ*

 ,ךַאמ ךיא סָאװ ,דרע עיינ יד ןּוא
 ,טָאג טגָאז ,רימ רַאפ ןײטשַאּב ןלעװ
 .ןעמָאנ רעייַא ןּוא ןעמָאז רעיא ןײטשַאּב טעװ ױזַא
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 ,ןייז טעװ סע ןּוא*
 ,שדֹוח-שאר ןיא שדֹוחישאֹר
 ,תּבש ןיא תּבׁש ןּוא
 ,רעּבײל עלַא ןעמּוק ןלעװ
 .טָאג טנָאז ,רימ רַאפ ןקּוּב ךיז
 ןקוק ןלעװ ןּוא ןײנסױרַא ןלעװ יז ןּוא+

 ןשטנעמ יד ןּופ םירנּפ יד ףיוא
 ;רימ ןָא ןכָארּבעג ןּבָאה סָאװ
 ,ןּברַאטש טינ טעװ םערָאװ רעייז םורָאװ
 ,ןרעװ ןשָאלרַאפ טינ טעװ רעייפ רעייז ןּוא
 .רעּבײל עלַא רַאפ לקע ןַא ןייז ןלעװ יז ןּוא

 ,ןייז טעװ סע ןּוא
 ,שדֹוח-שא'ר ןיא שדֹוח-שאֹר
 ,תּבש ןיא תּבש ןּוא
 ,רעּבײל עלַא ןעמּוק ןלעװ
 .טָאג טגָאז ,רימ רַאפ ןעקּוּב ךיז

 = יי 24-23 וס
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 הימרי

 .רעקלעפ יד רַאּפ איבנ םּוצ ןהָימרִי טכַאמ טָאג

 הדּוהי ןּוא לארׂשי ןּופ טייקידניז ןּוא יירענידנצעג

 טמּוק סָאװ ףָארטש רעד ןּופ גָאזנָא ןּוא גנּונערָאװ

 יד ןּוא ,קלָאּפ ןּופ ןטכיש עלַא ןּופ טײקנּברָאדרַאפ יד

 ףָארטש
 .םּוטקילײה ןּופ גנּוכעװשרַאפ ןּוא ,טסנידנצעג ,ןכערּברַאפ

 קלָאפ ןקידניז םעד ףיוא ןייגסיוא טעװ ןרָאצ סטָאג

 | גָאלק סאיבנ םעד

 רעד זיא טָאג ןּופ טפַאשנעק רָאנ ,הרּובג רעדָא המכח טינ
 | ר

 תומּוא יד ףיוא ןּוא הדּוהי ףיוא טפשמ סטָאנ

 ןּופ טײקשירַאנ יד .הוהי ןּופ טייקסיורג ןּוא טייקיצנייא יד

 טסנידנצעג

 דנַאל ןּופ גנּוטסיװרַאפ יד

 הדּוהי ּוצ האּובניפָארטש

 לרֹוג ןייז ףיוא ךיז טגָאלק איבנ רעטפדֹורעג רעד

 דנַאל ןייז ןּוא קלָאפ ןייז טזָאלרַאפ טָאג

 לארׂשי ןּופ טנייפ יד ףיוא ףָארטש סטָאג

 לטרַאג םענעסקַאלּפ םעד טימ האּובנ יד

 גּורקנײװ םעד טימ האּובנ יד

 האּובנ-פָארטש

 ןשינעקירט יד ןגעװ

 םיא טסיירט טָאג .לרֹונ ןייז טליש איבנ רעד
 תואּובניּפָארטש ערעטייוו
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 ןיא ןפרַאװּוצנײרַא לבָּב ףיוא תואּובנ יד ןהָיָרׂש טיג הָימרִי

 59 אנ : הללק ַא טימ תֶרֹּפ

 | לבַּב ןייק תולָג רעד .םִיַלָשּורי ןּופ ןּברּוח רעד

 3 בנ גנואײרפַאּב סניכִיֹוהי

. 



 ּןהָימרִי

 יד ןּופ ,ןּוהָיִקלִח ןּופ ןּוז םעד ּוהָימרִי ןּופ רעטרעװ ידי א
 טרָאװ סָאד סָאװי ,ןימינּב דנַאל ןיא תֹותָנַע ןיא סָאװ םינהֹּכ

 ןּופ ןּוז םעד ּוהֵיִשאֹי ןּופ געט יד ןיא ןעװעג םיא ּוצ זיא טָאג ןּופ
 ,הכּולמ ןייז ןּופ רָאי ןטנציײרד ןיא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ,ןענֹומָא
 ,ןּוהָיִשאֹי ןּופ ןּוז םעד םיקָיֹוהי ןּופ געט יד ןיא ןעװעג ךיוא זיא ןּואי
 והָיִקדִצ ןּופ רָאי ןטפלע ןּופ ףָס ןויּב ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד
 ןופ תולג םעד ויּב ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ,ןּוהָיִשאֹי ןּופ ןּוז םעד
 .שדֹוח ןטפניפ ןיא םִיַלָשּורי

 :ןגָאז וצ ױזַא ,רימ ּוצ ןעװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּואי
 ,טמערופעג ּבײלרעטּומ ןיא ךיד ּבָאה ךיא רעדייא
 ,טנעקרעד ךיד ךיא ּבָאה
 ,סױרַא טכַארט ןּופ טסיּב ּוד רעדייא ןּוא
 ;טקילײהעג ךיד ךיא ּבָאה
 רעקלעפ יד רַאפ איבנ ַא
 .טכַאמעג ךיד ךיא ּבָאה

 טינ ךָאד ןעק ךיא ,רַאה ּוד טָאג ,ײװ :טגָאזעג ךיא ּבָאה'
 :טנָאזעג רימ ּוצ טָאג טָאה' .לנניא ַא ןיּב ךיא םורָאװ ,ןדער

 ,לגניא ַא ןיּב ךיא :ןגָאז טינ טסלָאז
 ,ןייג ּוטסלָאז ןקיש ךיד לעװ ךיא ּוװ םּוטעמּוא טרעיינ
 .ןדער ּוטסלָאז ןלעפַאּב ריד לעװ ךיא סָאװ ץלַא ןּוא
 ,ייז רַאפ ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאזי
 ,ןייז ּוצ ליצמ ךיד ,ריד טימ ןיּב ךיא םורָאװ
 .טָאג טגָאז
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 : טרירעגוצ ןּוא טנַאה ןייז טקערטשעגסיוא טָאה טָאג ןּואי
 | :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה טָאג ןּוא ,ליומ ןיימ ּוצ

 | ;לױמ ןייד ןיא רעטרעװ עניימ ןּבעגעג ךיא ּבָאה טָא
 ' גָאט ןקיטנייה טלעטשעג ךיד ּבָאה ךיא ,עזיי

 : ,ןכיירגיניק יד רעּביא ןּוא רעקלעפ יד רעּביא
 | ,ןפרַאװּוצנייַא ןּוא ןסיײרּוצסױא
 : ;ןרעטשעצ ּוצ ןּוא ןעגנערּבוצרעטנוא ןּוא
 : .ןצנַאלפ ּוצ ןּוא ןעיוּב ּוצ

 ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ ןעוװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּואי*
 עז יקָאטשלדנַאמ ַא :טגָאזעג ךיא ּבָאה ?ּוהָימרִי ,ּוטסעז סָאװ
 םורָאװ ,ןעזעג ליֹוװ טסָאה :טנָאזעג רימ ּוצ טָאג טָאה** .ךיא
 .ןָאט ּוצ סע טרָאװ ןיימ ףיוא "ףױא-סַאּפ ךיא

 ,לָאמ טייווצ ַא רימ ּוצ ןעװעג זיא טָאנ ןּופ טרָאװ סָאד ןּואי*
 עו ּפָאט ןקידּוז ַא :טנָאזעג ךיא ּבָאה ?וטסעז סָאװ :ןגָאז ּוצ ױזַא
 רימ ּוצ טָאג טָאה* .ןופצ ןגעק זיא טייזרעדָאפ ןייז ןּוא ,ךיא
 :טנָאזעג

 זייּב סָאד ןכערּבסױא טעװ ןופצ ןּופ
 .דנַאל ןּופ רעניֹוװַאּב עלַא ףיוא
 תוחּפשמ עלַא ּוצ ףּור ךיא ,עז םורָאװ*

 ,טָאג טגָאז ,ןופצ ּוצ ןכיירגיניק יד ןּופ
 ןָארט ןייז רעכַאלטיא ןלעטש ןלעװ ןּוא ,ןעמּוק ןלעװ יז ןּוא
 ,םִיַלָׁשּורי ןּופ ןרעיוט יד ןּופ גנַאגניַא םייּב
 ,םּורַא דנּור ןרעיומ עריא עלַא ןגעק ןּוא
 .הדּוהי ןּופ טעטש עלַא ןגעק ןּוא
 טּפשמ ןיימ ןגָאזסױרַא יז לעװ ךיא ןּוא"

 ,טייקיטכעלש רעייז לַא רַאפ
 ,ןזָאלרַאפ ךימ ןּבָאה יז סָאװ

 .דקֹׁׂש-דקִׁש :ליּפשטרָאװא
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 ,רעטעג עדמערפ ּוצ טרעכיירעג ןּוא
 ,טנעה ערעייז ןּופ קרעװ יד ּוצ טקּוּבעג ךיז ןּוא

 ,ןדנעל ענייד ןטרּוגנָא טסלָאז ּוד ןּואיי
 יז ּוצ ןדער ןּוא ןייטשפיוא טסלָאז ןּוא
 ;ןלעפַאּב ריד לעװ ךיא סָאװ ץלַא
 ,ייז רַאפ ןקערש טינ ךיז טסלָאז
 .ייז רַאפ ןקערשרעד טינ ךיד לָאז ךיא ידּכ
 טכַאמעג טנייה ךיד ּבָאה ךיא ,עז םורָאװ

 ,טָאטש רעטקיטסעפַאּב ַא רַאּפ
 ,לייז םענרעזייַא ןַא רַאפ ןּוא
 ,דנַאל ןצנַאג ןגעקַא ןרעיומ ענרעּפּוק רַאפ ןּוא
 ,ןרַאה עריא ןגעק ,הדּוהי ןּופ םיכלמ יד ןגעק
 .דנַאל ןּופ קלָאפ םעד ןגעק ןּוא ,םינהֹּכ עריא ןגעק
 ,ריד ןגעקַא ןטלַאה המחלמ ןלעוו יז ןּוא=

 ,ןעמּוקייּב טינ ךיד ןלעװ ןּוא
 ,טָאג טגָאו ,ריד טימ ןיּב ךיא םורָאװ
 .ןייז ּוצ ליצמ ךיד

 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ ןעוועג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּו ר
 ּוצ ױזַא ,םִיַלָשּורי ןּופ ןרעיוא יד ןיא ןפּור טסלָאז ןּוא ייני

 :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא :ןגָאז
 ,טנגוי ןייד ןּופ טייקיצניג יד ריד קנעדעג ךיא
 ;טײצ-הלּכ ןייד ןּופ טפַאשּביל יד
 ,רּבדמ רעד ןיא רימ ךָאנ ןייג ןייד
 .טייזעג טינ דנַאל ַא ןיא

 ,לארׂשי זיא טָאג יּב קיליײהי |
 ;האּובּת ןייז ןּופ עטשרע סָאד
 ;ןרעװ טסיװרַאפ ןלעװ רערעצרַאפ ענייז עלַא
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 ,ייז ףיוא ןעמּוק טעװ שינעזייּב ַא
 .טָאג טגָאז

 ,בקעי ןּופ זיוה ריא ,טָאנ ןּופ טרָאװ סָאד טרעהי
 ;לארׂשי ןּופ זיוה ןּופ תוחּפשמ עלַא ןּוא
 :טנָאזעג טָאג טָאה ױזַאי
 ,ןענופענ הלווע ןַא רימ ןיא ןרעטלע ערעייַא ןּבָאה סָאװ
 ,רימ ןּופ טרעטײװרעד ךיז ןּבָאה יז סָאװ
 ?ןרָאװעג קיטשינ ןּוא טשינ ךָאנ ןעננַאגעג ןּוא
 טָאג זיא ּוװ :טגָאזעג טינ ןּבָאה יז ןּוא*
 ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ טכַארּבעגפיוא זדנּוא טָאה סָאװ
 ,רּבדמ ןכרּוד טריפעג זדנּוא טָאה סָאװ
 ,רעּבירג ןּוא שינעטסיװ ןּופ דנַאל ַא ךרּוד
 ,ןטָאשטױט ןּוא שינעקירט ןּופ דנַאל ַא ךרּוד
 ,ןירעד ןעגנַאגעגכרּוד טינ זיא שטנעמ ןייק סָאװ דנַאל ַא ךרּוד
 ?ןטרָאד טניֹוװעג טינ טָאה שטנעמרעטומ ןייק ןּוא
 ,דנַאל ןקיטכּורפ ַא ןיא טכַארּבעג ְךייַא ּבָאה ךיא ןּואי

 ;סטּוג ריא ןּוא טכּורפ ריא ןסע ּוצ
 ,דנַאל ןיימ טקינײרמּוארַאפ טָאה ןּוא ןעמּוקענ טייז ריא ןּוא
 .טייקידרעװמּוא ןַא רַאפ ּברַא ןיימ טכַאמעג ןּוא
 טָאג זיא ּוװ :טגָאזעג טינ ןּבָאה םינהֹּכ ידי

 ,טנעקעג טינ ךימ ןּבָאה הרֹוּת רעד ןּופ רעטלַאהפיוא יד ןּוא
 ,רימ ןָא ןכָארּבעג ןּבָאה רעכּוטסַאּפ יד ןּוא
 ,לַעַּב רַאפ טגָאזעג תואיבנ ןּבָאה םיאיבנ יד ןּוא
 .ןעגנַאגעג יז ןענייז ,טינ ןצּונ סָאװ יד ךָאנ ןּוא
 ,טָאג טגָאז ,ךייַא טימ ןגירק ךָאנ ךיא לעװ םּורדִי

 .ןגירק ךיא לעװ רעדניקסדניק ערעײַא טימ ןּוא
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 ,טעז ןּוא ,םיּתַּכ יד ןּופ ןעלוניא יד ךרּוד טרָאֿפ םורָאװײ
 ,ּוצ טּונ ךיז טקּוק ןּוא ,טקיש רֶדק ןייק ןּוא
 .ןעשעג זיא סנױזַא ּביוא טעז ןּוא
 ?רעטעג ענייז ןטיּברַאפ קלָאפ ַא ןעד טָאה'י

 ;טינ רעטעג ןייק ןענייז יז סָאװ
 דובּכ ןייז ןטיּברַאפ טָאה קלָאפ ןיימ ןּוא
 .טינ טצּונ סָאװ ףיוא
 ,םעד רעּביא יןעלמיה ריא טליורגי*

 ,רָאג ויּב ןעמּונַאּב טרעװ ,טרעדיוש ןּוא
 .טָאג טגָאז
 ;קלָאפ ןיימ ןָאטעג טָאה זייּב קידעייװצ ַא םורָאװ'*

 ,רעסַאװ עקידעּבעל ןּופ לַאװק םעד ,ךימ ןזָאלרַאפ ןּבָאה יז
 ,רעמענורּב ענעכָארּבעצ ,רעמענּורּב ןקַאה ּוצ ךיז -

 .ןטלַאה טינ רעסַאװ סָאד ןענעק סָאװ

 ?לארׂשי טכענק ַא זיא*
 ?רע זיא ףַאלקש רענערָאּבעגזױה ַא יצ
 ?ןרָאװעג ּביור ּוצ רע זיא סָאװרַאפ
 ,ןּבײלגנּוי יד ןלירּב םיא ףיוא'*

 ,לוָק רעייז סױרַא ןזָאל יז
 ;טסיװ ּוצ דנַאל ןייז טכַאמענ ןּבָאה יז ןּוא
 .רעניוװַאּב ַא ןָא ,ברח ןענייז טעטש ענייז
 סֵחְנַּכחַּת ןּוא ףֹונ ןּופ ןיז יד ךיוא'י

 .ןרעטיפ ןּברַאש ןייד ףיוא ןעּוט
 טכַאמעננָא ריד טָאה סָאד ,רָאװרַאפיי !

 ,טָאג ןייד הוהי ןוָאלרַאפ טסָאה ּוד סָאװ
 .טריפעג גע ןפיוא ךיד טָאה רע תעּב

 .םִיַמָש ּוּמֹׂש :ליּפשטרָאװ *



 23-18 ב הימרי

 ,םִיַרצִמ ןייק געוו ןפיוא ּוטסמּוק יװ טרעדנּוצַא ןּוא*
 ?רֹוחיִש ןּופ רעסַאװ סָאד ןעקנירט ּוצ
 ,רּוׁשַא ןייק געוו ןפיוא ּוטסמּוק יו ןּוא
 ?יךייט ןּופ רעסַאװ סָאד ןעקנירט ּוצ
 ,ןענרעלנָא ךיד טעװ טייקיטכעלש ןיידי*

 ;ןפָארטש ךיד ןלעװ ןעגנורעקּפָא ענייד ןּוא
 רעטיּב ןּוא זיא טכעלש זַא ,עז ןּוא סיײװ ןּוא
 ,טָאג ןייד הוהי ןזָאלרַאפ טסָאה ּוד סָאװ
 ,ריד ףיוא טינ זיא ארֹומ ןיימ ןּוא
 .תֹואָבצ ןּופ טָאג רעד הוהי טגָאז

 ,ךָאי ןייד ןכָארּבעצ ךיא ּבָאה ןָא קיּביײא ןּופ םורָאװ
 ,קירטשדניּב ענייד ןסירעצ
 ;ןטערטרעּביא טינ לעװ ךיא :טנָאזעג טסָאה ּוד ןּוא
 ,לגרעּב ןכיוה רעדעװטעי ףיוא רעּבָא
 ,םיוּב ןקיטפַאהגײװצ רעדעװטעי רעטנּוא ןּוא
 .סיוא ךיז הנֹוז ַא יװ וטסקערטש
 ,לטירנייוו ליֹוװ ַא טצנַאלפעג ךיד ּבָאה ךיא ןּואי

 ;ןעמָאז ןקיטכיר רעטיול
 ןרָאװעג טרעקרַאפ רימ ּוטסיּב יװ ןּוא
 !קָאטשנײװ ןדמערפ ןּופ ןסקוװדליװ ןיא
 ,גיול טימ ןשַאװ ךיז טסלָאז ּוד זַא ,םורָאװ

 ,ףייז ריד ףיוא ןרעמ טסלָאז ןּוא
 ,רימ רַאפ דניז ןייד טקעלפעג זיא
 .רַאה רעד טָאג טגָאז

 ,טקינירמּוארַאפ טינ ךימ ּבָאה ךיא :ןגָאז ּוטסנעק יו
 ?ןעגנַאגעג טינ ךיא ןיּב רעטעגילַעַּב יד ךָאנ
 .תֶרּפ *



 הימרי 28-24 ּב

 ,לָאט ןיא גנּוריפ ןייד עז
 ,ןָאטעג טסָאה ּוד סָאװ קרעמ
 ;ןגעװ עריא טיירדרַאפ סָאװ ,ןילעמעק עקנילפ ּוד

 ,טניֹוװעג רּבדמ םּוצ ןילעזייא עדליוװ ַא**
 ;לעז ריא ןּופ גנּוטסּולג רעד ןיא טניוװ םעד טננילש סָאװ
 ?ןטלַאהּפָא יז ןעק רעװ גנּורָאּפ ריא ןּופ
 ,ןעימנייַא טינ ךיז ןפרַאד רעכּוז עריא עלַא
 .ןעניפעג יז יז ןלעװ שדֹוח ריא ןיא
 ,ןייז סעװרָאּב ןּופ סּופ ןייד דיימרַאפ,*

 ;"טײקיטשרָאד ןּופ לעק ןייד ןּוא
 !ןיינ ,טסיזמּוא :טגָאזעג טסָאה ּוד רעּבָא
 ,ּביל ךיא ּבָאה עדמערפ טרעיינ
 .ןייג ךיא לעװ יז ךָאנ ןּוא

 ,ןענופעג טרעװ רע זַא בנג ַא ןּופ דנַאש יד יו"
 ,לארׂשי ןּופ זיוה סָאד דנַאש ּוצ זיא יױזַא
 ,ןרַאה ערעייז ,םיכלמ ערעיײז ,ײז
 .םיאיבנ ערעיײז ןּוא ,םינהֹּכ ערעייז ןּוא
 !רעטָאפ ןיימ טסיּב :ץלָאה ַא ּוצ ןגָאז ייזי

 !ןרָאּבעג ודנוא טסָאה ּוד :ןייטש ַא ּוצ ןּוא
 ;םינּפ םעד טינ ןּוא ,רימ ּוצ ןקּור םעד טרעקעג ןּבָאה יז םורָאװ
 :יײז ןגָאז קילגמּוא רעייז ןּופ טייצ ןיא רָאנ
 .זדנוא ףלעה ןּוא ףיוא ייטש
 !טכַאמענ ריד טסָאה ּוד סָאװ רעטעג ענייד ןעניײיז ּוװ ןּוא=

 . ןפלעה ריד ןענעק יז ּביוא ןייטשפיוא יז ןלָאז
 ;קילגמּוא ןייד ןּופ טייצ ןיא
 ,טעטש ענייד ןּופ לָאצ יד יװ ױזַא םורָאװ
 .הדּוהי ,רעטעג עניײד ןענייז



 35-29 ב : הימרי

 ?רימ ףיוא ריא טנירק סָאװרַאפי
  ,רימ ןָא ןכָארּבעג טָאה עלַא ריא
 4 .טָאג טגָאז
 ,רעדניק ערעײַא ןגָאלשעג ךיא ּבָאה טסיזמּואי

 ;ןעמּונעג טינ רסּומ ןייק ןּבָאה יז
 ,םיאיבנ ערעיײַא טרעצרַאפ טָאה דרעווש רעיא
 .ּבייֵל רעשירעדרעמ ַא יװ
 :טָאג ןּופ טרָאװ סָאד טעז ,רוָד ריאיי

 !לארׂשי ּוצ רּבדמ ַא ןעװעג ןעד ךיא ןיּב
 !שינרעטצניפקָאטש ןּופ דנַאל ַא יצ
 .;קלָאפ ןיימ טנָאז סָאװרַאפ
 ,ןּבײרטמּוא ךיז ןליוו דוימ
 ?ריד ּוצ ןעמּוק טינ רעמ ןלעװ רימ
 ,גנוריצ ריא ןסעגרַאפ יורפגנוי ַא ןעק*י

 ?ןפיילש עריא הלּכ ַא
 ןסעגרַאפ ךימ טָאה קלָאפ ןיימ ןּוא
 .לָאצ ַא ןָא געט

 געוו ןייד ּוטסניײשַאּב יװ*
 !ןכּוז ּוצ טפַאשּביל
 עטסגרע יד וליפַא ,רָאװרַאֿפ
 .ןענרעל ןגעוװ ענייד וטסנעק
 .טּולַּב ךיוא ךיז טניפעג ןגערּב ענייד ןיא*

 -עמערָא עקידלּושמּוא ןּופ תושפנ ןּופ
 ;ןענופעג יז ּוטסָאה גנּוכערּבנײַא ןַא ייּב טינ
 ;ּןטסגָאז=* םעד םעלַא יּב רעּבָא
 ,קידלּושמּוא ןיּב ךיא ,רָאװרַאפ
 .רימ ןּופ טרעקענּפָא סיוװעג ךיז טָאה ןרָאצ ןייז



 הימרי 3 = ט }

 ריד טימ ךיז טּפשמ ךיא ,עז |
 .טקידניזעג טינ ּבָאה ךיא :ןגָאז ןייד רַאפ |

 ךיז טסכַאמ ּוד לװלָאװ רעייז וויי
 !געװ ןייד ןטייּב ּוצ
 ,ןרעװ טמעשרַאפ םִיַרְצִמ ןּופ ךיוא טסעװ
 .רּוׁשַא ןּופ ןרָאװעג טמעשרַאפ טסיב ּוד יו
 ןײגסױרַא ּוטסעװ ןקיזָאדמעד ןּופ ךיואיי

 ,ּפָאק ןייד רעּביא טנעה ענייד טימ
 ,תונֹוחטִּב ענייד טכַארַאפ טָאג םורָאװ
 .ןקילנַאּב טינ ַײז טימ טסעװ ןּוא

 :ןגָאז ּוצ ױזַא....! 4
 ,ּבײװ ןייז קעװַא טקיש ןַאמ ַא זַא

 ,םיא ןּופ קעװַא טייג יז ןּוא
 | ,סנַאמ רעדנַא ןַא טרעוו ןּוא
 ?ריא ּוצ ןרעקמּוא רעדיוו ךיז ןעד רע טעװ
 ?דנַאל ענעי ןרעוװ טקידניזרַאפ קידניז טינ טלָאװ
 ,ךס ַא רעּבָאהּביל טימ ןעװעג הנומ טסָאה ּוד ןּוא
 ,רימ ּוצ ןרעקמוא ךיז טסליװ ןּוא
 .טָאג טגָאז
 ,רעטרע עכיוה יד ףיוא ןגיוא ענייד ףיוא ּבייה*
 ?ןרָאװעג טדנעשעג טינ ּוטסיּב ּוװ ,עז ןּוא
 .,ייז ףיוא טרעיולעג ּוטסָאה ןגעװ יד ףיוא
 ;רּבדמ רעד ןיא רעּבַארַא ןַא יו |

 דנַאל סָאד טכַאמעג קידניז טסָאה ןּוא :
 .טַײקיטכעלש ןייד טימ ןּוא תונז ןייד טימ
 ,ןרָאװעג ןטימרַאפ סנגערירפ יד ןענייז םורדי

 ;ןעװעג טינ זיא ןגערטעּפש ןּוא .
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 ,ריד ייּב ןעװעג זיא הנֹוז ַא ןּופ ןרעטש ַא רעּבָא
 .ןעמעש טלָאװעג טינ ךיז טסָאה
 ,ןיימ רעטָאפ :רימ ּוצ ןפּורעג טשרָאקָא טינ ּוטסָאהי
 ?ּוטסיּב טנווי ןיימ ןּופ רעטיורטרַאפ רעד
 ?ןגָארט האנש ַא קיּביײא ףיוא רע טעווי
 ?ןטלַאהנָא יז קידנעטש רע טעװ
 ,זייּב סָאד ןָאטעג ךָאד ןּוא ,טדערעג ּוטסָאה טָא
 .ךיז ייּב טלעֹוּפעג ןּוא

 :ּהָיִשאֹי ךלמ ןּופ געט יד ןיא טגָאזעג רימ ּוצ טָאה טָאג ןּוא*
 זיא יז ?ןָאטעג טָאה לארׂשי עטרעקענּפָא יד סָאװ ןעזעג ּוטסָאה
 רעדעי רעטנּוא ןּוא ,לגרעּב ןכיוה רעדעװטעי ףיוא ןעגנַאגעג
 ךיא ןּוא* .ןעװעג הנזמ ןטרָאד טָאה ןּוא ,םיוּב ןקיטפַאהגײװצ
 ,ץלַא סָאד ןָאטעג טָאה יז זַא םעדכָאנ :טגָאזעג טסעוועג ּבָאה
 .טרעקעגמּוא טינ ךיז טָאה יז רעּבָא ;רימ ּוצ ןרעקמּוא ךיז יז טעװ
 .ןעזעג סָאד טָאה הדּוהי רעטסעװש ריא ןרעשלעפ יד ןּוא
 עטרעקענּפָא יד סָאװ רַאפרעד םגה זַא ,ןעזעג ּבָאה ךיא רעּבָא*
 -קעװַא יז ךיא ּבָאה ,ןעגנַאנַאּב טפַאשײרטמּוא טָאה לארׂשי
 ןגעװטסעד ןּופ טָאה ,ווירּבדייש ריא ןּבענעג ריא ןּוא ,טקישעג
 יז ןּוא ,רעטסעווש ריא הדּוהי ןרעשלעפ יד טַאהעג ארֹומ טינ
 ,ןעװעג זיא סע ןּוא" .ןעװעג הנומ טָאה ןּוא ןעגנַאגעג זיא ךיוא
 טכַאמעג קידניז יז טָאה תונז ריא ןּופ טייקיטכייל רעד ןגעוו ןּופ
 ןוא ןייטש טימ ןעננַאנַאּב טפַאשיירטמּוא טָאה יז ןּוא ,דנַאל סָאד
 ןרעשלעפ יד טָאה םעד םעלַא ךָאנ וליּפַא רעּבָא* .ץלָאה טימ
 ריא טימ רימ ּוצ טרעקעגמוא טינ ךיז הדוהי רעטסעוװש ריא
 טָאה טָאנ ןּוא** .טָאג טגָאז ,ןגיל טימ זױלּב רָאנ ,ןצרַאה ןצנַאג
 ןיװעגסױרַא ךיז טָאה לארׂשי עטרעקענּפָא יד :טגָאזעג רימ ּוצ
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 ןוא יג" .הדוהי ןרעשלעפ רעד ןּופ קיטרַאפטכער רעמ
 :ןגָאז ןּוא ,ןופצ ןגעק רעטרעװ עקיזָאדיד ןפּור טסלָאז |

 :טָאג טגָאז ,לארׂשי עטרעקעגּפָא ּוד ,םּוא ךיז רעק
 ,ךייַא ףיוא םינּפ זייּב ַא ןפרַאװ טינ לעװ ךיא
 ,טָאג טגָאז ,קידָאנעג ןיּב ךיא םורָאװ
 .קיּביײא ףיוא האנׂש ַא טינ טלַאה ךיא
 ,דניז ןייד ןסיװ יז רָאנ*

 ,ןכָארּבעג ּוטסָאה טָאג ןייד הוהי ןָא זַא = |
 ,עדמערפ ּוצ ןגעװ ענייד טײרּפשעצ טסָאה ןּוא
 ;םיוּב ןקיטּפַאהגײװצ רעדעװטעי רעטנּוא
 ,טרעהענּוצ טינ ריא טָאה לוק ןיימ ּוצ ןּוא
 | .טָאג טנָאז

 ,רערעקּפָא רעדניק ,םּוא ךייַא טרעק'*
 ,טָאג טגָאז
 ,רַאה רעייַא ןיּב ךיא םורָאװ
 ,טָאטש ַא ןּופ םענייא ןעמענ ךייַא לעװ ךיא ןּוא
 ,החּפשמ ַא ןּופ ײװצ ןּוא
 .ןֹויִצ ןייק ןעגנערּב ךייַא לעװ ןּוא
 ,ןצרַאה ןיימ ךָאנ רעכּוטסַאּפ ןּבעג ךייַא לעװ ךיא ןּוא*

 טפַאשנעק טימ ןרעטיפ ךייַא ןלעװ יז ןּוא
 .טײקידנַאטשרַאפ טימ ןּוא
 ,ןייז טעװ סע ןוא*

 ,דנַאל ןיא ןרעּפכּורפ ןּוא ןרעמ ךיז טעװ ריא זַא
 ,טָאג טגָאז ,געט ענעי ןיא
 :ןגָאז טינ רעמ ןעמ טעװ
 ;דנּוּב סטָאג ןּופ ןורָא רעד
 ,ףױרַא טינ ןעניז ןפיוא טעװ רע ןּוא
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 ;ןטכַאד טינ ןּוא ןענָאמרעד טינ םיא טעװ עמ ןּוא
 .ןרעװ טכַאמעג טינ רעמ טעװ רע ןּוא
 ,טָאג ןּופ ןָארט רעד םִיַלָשּורי ןפּור ןעמ טעװ טייצ רענעי ןיאיי

 ,רעקלעפ עלַא ריא ּוצ ךיז ןלעו ןעלמַאונייַא ןּוא
 ,םִיַלָׁשּורי ןייק ,ןעמָאנ סטָאג ןגעוו ןּופ
 ןייג טינ רעמ ןלעוו ייז ןּוא
 .ןצרַאה ןוייב רעייז ןּופ טײקטרַאּפשעגניַא רעד ךָאנ
 הדּוהי ןּופ זיוה סָאד ןייג טעװ געט ענעי ןיאי

 ,לארׂשי ןופ זיוה םעד טימ
 דנַאלךופצ ןּופ םענייא ןיא ןעמּוק ןלעוו ייז ןּוא
 .ןרעטלע ערעיײַא ןּברַא טכַאמעג ּבָאה ךיא סָאװ דנַאל םעד ןיא

 :טנָאזעג טסעװעג ּבָאה ךיא ןּוא*
 ,רעדניק יד ןשיװצ ןטכירסיוא ךיד ךיא לעװ יװ
 ,דנַאל קיטסּולג ַא ןּבעג ריד ןּוא
 !רעקלעפ יד ןּופ הלחנ עטסנעשנייֵש יד
 ,ןפּור ךימ ּוטסעװ "ןיימ רעטָאפ :טגָאזעג ּבָאה ךיא ןּוא
 .ןרעקּפָא טינ ךיז ּוטסעװ רימ רעטניה ןּופ ןּוא
 .,ןַאמ ריא ןָא טשלעפ סָאװ ּבײװ ַא יװ ױזַא רעּבָאי

 ,לארׂשי ןּופ זיוה ,רימ ןָא טשלעפעג ריא טָאה יױזַא
 .טָאג טנָאז

 ,טרעהעג רעטרע עכיוה יד ףיוא טרעוװ לוק ַא*י
 ,לאַרׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןייוװעג-םינּונחּת ַא
 ,געװ רעייז טמירקרַאפ ןּבָאה יז םורָאװ
 .טָאנ רעייז הוהי ןָא ןסעגרַאפ
 ,רערעקּפָא רעדניק ,םּוא ְךייַא טרעק**

 .ןעגנּורעקּפָא ערעייַא ןליײה לעװ ךיא
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 ,ריד ּוצ ןעמּוקעג ,רימ ןענייז ָאד
 .טָאג רעזדנּוא הוהי טסיּב ּוד םורָאװ
 ,ןכײה יד ןּופ סָאװ זיא שלַאפ ,רָאװרַאפ*

 ;גרעּב יד ןּופ למּוט רעד
 טָאג רעודנּוא הוהי ןיא ,רָאװרַאפ
 .לארׂשי ןּופ ףליה יד זיא
 ןסעגעגפיוא טָאה ײרעטעגדנַאש יד ןּוא=

 ,ןָא טננּוי רעזדנוא ןּופ ,ןרעטלע ערעזדנוא ןּופ ימ יד
 ,רעדניר ערעייז ןּוא ףָאש ערעייז
 .רעטכעט ערעייז ןּוא ןיז ערעייז
 ,דנַאש רעזדנּוא ןיא ןגיל רימָאלי

 ,ךַאמש רעודנּוא ןקעדַאּב ודנּוא לָאז ןּוא
 ,טקידניױעג רימ ןּבָאה טָאג רעזדנוא הוהי ּוצ םורָאװ
 ,ןרעטלע ערעודנוא ןּוא רימ
 ,גָאט ןקיטנייה זיּב ןּוא טנגּוי רעודנוא ןּופ
 .לִקו םעד ּוצ טרעהעגוצ טינ ןּבָאה רימ ןּוא
 .טָאג רעודנּוא הוהי ןּופ

 ,טָאג טגָאז ,לארׂשי ,ןרעקמוא ךיז טסעוו ּוד זַאי יד
 ,ןרעקמּוא ךיז רימ ּוצ

 ,םיַנּפ ןיימ ןּופ ןטייקידרעװמוא ענייד ןָאטּפָא טסעװ ּוד זַא ןּוא
 ,ןעלקַאװ טינ ךיז טסעוו ןּוא
 ."טּבעל טָאג יװ ױזַא;:ןרעװש טסעוו ןּואי
 ,טייקיטכערעג טימ ןּוא ,טכער טימ ,תמא טימ
 ,רעקלעפ םיא טימ ןשטנעּב ךיז ןלעװ
 : .ןעמיר ךיז יז ןלעװ םיא טימ ןּוא

 טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא םורָאװי



 94 ד הימרי 14

 :םִיַלָׁשּורי ּוצ ןּוא הדּוהי ןּופ רענעמ יד ּוצ
 ,רעקַא ןַא ְךייַא טרעקַא
 .רענרעד ףיוא ןעייז טינ טלָאז ריא ןּוא
 ,טָאג ּוצ ךייַא טדיינשַאּב+

 ,ץרַאה רעייַא ןּופ ןטיוהרָאפ יד ּפָא טּוט ןּוא
 ,םִיַלָשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב ןּוא הדּוהי ןּופ רענעמ ריא
 ,רעייפ ַא יװ ןײגסױרַא טינ לָאז ןרָאצמירג ןיימ ידּכ
 ,ןייז טינ לָאז רעשעל ןייק זַא ןענערּב ןּוא
 .םיׂשעמ עטכעלש ערעייַא ןגעוו ןּופ

 ,םִיַלָשּורי ןיא ןרעה טכַאמ ןּוא ,הדּוהי ןיא טליײצרעד*
 ;דנַאל ןיא רפֹוש ַא טוָאלּב :טגָאז ןּוא
 :טנָאז ןּוא ,לעק רעלּופ ַא טימ טפּור
 .טעטשגנוטסעפ יד ןיא ןײרַא רימָאל ןּוא ,ןייַא ְךייַא טלמַאז
 ,ןֹויִצ ןייק ןָאפ ַא ףיוא טּביײה'
 ,ןלעטשּפָא טינ ךייַא טלָאז ריא ,טנירטנַא
 ,ןופצ ןּופ קילגמּוא ןַא גנערּב ךיא םורָאװ
 .ןסיורג ַא ךָארּב ַא ןּוא
 ,גײװצעג ןייז ןּופ ןעגנַאגעגפיוא זיא ּביײל ַאז
 רעקלעפ ןּופ רעגנערּבמּוא ןַא ןּוא
 ,טרָא ןייז ןּופ סױרַא זיא ,ןגיוצעג טָאה
 ,טסיװ ּוצ דנַאל ןייד ןכַאמ ּוצ
 .רעניוװַאּב ַא ןָא ,ןייז ברח ןלָאז טעטש ענייד
 ,רעדײלקקַאז ןָא טרּוג םעד רעּביאי
 ;ןרעמָאי ןּוא ןגָאלק טּוט
 ךיז טָאה טרעקענּפָא טינ םורָאװ
 .זדנוא ןּופ ןרָאצמירג סטָאנ
 ,גָאט םענעי ןיא ןייז טעװ סע ןּוא*
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 ,טָאג טגָאז
 ,ךלמ םעד ןּופ ץרַאה סָאד ןייגרַאפ טעװ
 ;ןרַאה יד ןּופ ץרַאה סָאד ןּוא
 ,ןרעװ ןעמּונַאּב ןלעװ םינהֹּכ יד ןּוא
 .ןפַאג ןלעװ םיאיבנ יד ןּוא
 ןרַאנ ,רָאװרַאפ ,רַאה ּוד טָאג ,ײװ :טגָאזעג ךיא ּבָאה'"

 ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,םִיַלָׁשּורי ןּוא קלָאפ עקיזָאדסָאד ּוטסָאה טרַאנעג |
 ,שפנ ןויּב טכיירגרעד דרעווש יד ןּוא ,'ךייַא ּוצ ןייז טעװ םולש;

 ןרעװ ןלױפַאּב טעװ טייצ רענעי ןיאיי
 םִיַלָשּורי ףיוא ןּוא קלָאפ ןקיזָאדמעד ףיוא
 ,רּבדמ ןיא רעטרע עכיוה יד ןּופ טניוװ רעסייה ַא
 ;קלָאפ ןיימ רעטכָאט רעד ּוצ געוו ןפיוא
 ;ןקינײר ּוצ טינ ןּוא ,ןעלפּושטניוו ּוצ טינ
 ;רימ ןּופ ןעמּוק טעװ םעד ןּופ רעקרַאטש טניװ ַא*

 .ייז ףיוא טּפשמ ַא ןגָאזסױרַא ךיוא ךיא לעװ דנּוצַא
 ,ףיוא רע טייג סנקלָאװ יװ ,עזי*

 ;ןגעװטײר ענייז ןענייז טניוומערּוטש רעד יװ ןּוא
 :דרעפ ענייז ןענייז סרעלדָא ןּופ רעקנילפ
 .טסיװרַאפ ןענייז רימ םורָאװ ,זדנּוא ײװ
 ,םִיַלָׁשּורי ,ץרַאה ןייד זייּב ןּופ ּפָא שַאװ'*

 .ןרעװ ןפלָאהעג טסלָאז ידּכ
 ריד ןיא ןעּור ןלעװ ןענַאװ ויּב
 ?טכערמּוא ןּופ תובשחמ ענייד
 ,ןָד ןּופ ןָא טגָאז לוק ַא םורָאװ'*

 ;םירפא ןּופ גרעּבעג ןּופ קילגמוא ןרעה טכַאמ ןּוא
 !סע זיא טָא :רעקלעפ יד טלייצרעדי*

 :םִיַלָשּורי ןגעוו ןרעה טכַאמ
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 ,דנַאל ןטייוו ַא ןּופ ןעמּוק רערעגעלַאּב
 .לוק רעייז הדּוהי ןּופ טעטש יד ףיוא סױרַא ןזָאל ןּוא
 ,םּורַא דנּור ןּופ ריא ףיוא יז ןענייז רעטיהדלעפ יויי

 .טָאג טגָאז ,טקינעּפשרעדיװ רימ טָאה יז לײװ
 םיׂשעמ ענייד ןּוא גנוריפ ןייד*

 -טכַאמעגנָא סָאד ריד ןּבָאה
 --ענייד טייקיטכעלש עקיזָאדיד
 ,רעטיּב זיא סע סָאװ
 .ןצרַאה ןייד זיּב ןָא טריר סע סָאװ

 !דײװעגניא עניימ ,דײװעגניא עניימ'י
 !קָאטײװ ןּופ ךימ ירד ךיא
 !ןצרַאה ןיימ ןּופ טנעוו יד ָא
 ,רימ ןיא ןעמּורּב טּוט ץרַאה ןיימ
 !ןגיײװש טינ ןעק ךיא
 ,לעו ןיימ ,טרעהעג ּוטסָאה רפֹוש ןּופ לוק ַא םורָאװ
 .המחלמ ןּופ לַאש ַא
 ,טעשעג ךָארּב ַא ףיוא ךָארּב ַא"

 ,דנַאל עצנַאג סָאד זיא ןרָאװעג טסיװרַאפ םורָאװ
 ,ןטלעצעג עניימ ןרָאװעג טסיװרַאפ ןענייז םיצּולּפ
 .ןעגנַאהרָאפ עניימ--עגר ַא ןיא

 ,ןָאפ יד ןעז ךיא לעװ ןענַאװ ויּביי
 ?רפֹוש םעד ןּופ לוק םעד ןרעה ךיא לעװ

 ,קלָאפ ןיימ זיא שירַאנ םורָאװײ
 | ;טינ יז ןענעק ךימ
 ,יײז ןענייז ןרַאנ רעדניק
 ;יײז ןענייז קידנַאטשרַאפ טינ ןּוא

 יי יי
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 ,סטכעלש ןָאט ףיוא םימכח ןענייז יז
 .טינ יז ןסײװ ןָאט סטּוג ןּופ ןּוא

 ,דרע יד ןעועג ּבָאה ךיאי
 קידיײל ןּוא טסיװ זיא יז טשרע
 --ןעלמיה יד ןּוא
 .ָאטינ זיא טכיל רעייז ןּוא
 ,ןרעטיצ יז טשרע ,גרעּב יד ןעועג ּבָאה ךיאי

 .טלסיירטעג ךיז ןּבָאה ןכייה עלַא ןּוא
 ,ָאטינ זיא שטנעמ ןייק טשרע ,ןעזעג ּבָאה ךיא=

 .קעװַא ןענייז למיה ןּופ ןעלגיופ עלַא ןּוא
 ,רּבדמ ַא זיא לֶמרַּכ רעד טשרע ,ןעזעג ּבָאה ךיא*י

 ,טרעטשעצ ןענייז טעטש ענייז עלַא ןּוא
 ,טָאג ןּופ טכיזעגנָא םעד רַאפ
 .ןרָאצ ןייז ןּופ םירג םעד רַאּפ

 | :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא םורָאװײי
 ,דנַאל עצנַאג סָאד ןרעװ טעװ שינעטסיװ ַא
 .ןכַאמ טינ ךיא לעװ גנּודנעלרַאפ ןייק םגה
 ,דרע יד ןרעיורט טעװ םעד ףיוא*

 ,ןּביוא ןּופ ןעלמיה יד ןלעװ ןרעװ רעטצניפ ןּוא
 ,טכַארטעג ּבָאה ךיא ,טדערעג ּבָאה ךיא לײװ
 ,ןופרעד ןרעקּפָא טינ ךיז לעװ ןּוא ,הטרח טינ ּבָאה ךיא ןּוא

 ,רעסישנניוּב ןּוא רעטייר ןּופ לוק םעד רַאפי
 ;טָאטש עצנַאג יד טפיולטנַא |
 ,רעדלעו עטכידעג ןיא ןײרַא ןענייז יז |
 ;ןעגנַאגעגפױרַא יז ןענייז ןזלעפ ףיוא ןּוא -
 ,ןזָאלרַאפ זיא טָאטש רעדעװטעי -
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 .שטנעמ ןייק טינ טניֹוװ יז ןיא ןּוא
 ,וטסּוט סָאװ ,עטּבױרַאּב ּוד ןּוא*"

 ,טיור ןיא ךיד טסדיילק ּוד סָאװ
 ,דלָאג ןּופ גנוריצ טימ ךיד טסריצ ּוד סָאװ
 ?ּברַאפ טימ ןגיוא ענייד ףיוא טסייר ּוד סָאװ
 ,ןייש ךיז וטסכַאמ טסיזמּוא
 ,ךיד ןטכַארַאפ רעּבָאהּביל ענייד
 .ןּבעל ןייד ןכּוז יז
 ,טרעהעג ךיא ּבָאה ןרעייוו ַא ןּופ יװ לוק ַא םורָאװי

 .ןרעניװעגטשרע ןַא ןּופ יװ טסננַא
 ,ךיז טכייקרַאפ סָאװ ןֹויִצ רעטכָאט ןּופ לוק םעד
 :רעדנַאנַאפ טנעה עריא טײרּפש סָאװ
 לעז ןיימ םורָאװ ,רימ ײװ
 .רעטייט יד רַאפ קיטכַאממּוא זיא

 ,םִיַלָשּורי ןּופ ןסַאג יד ןיא םּוא טרעדנַאװ' ןד
 ,רָאװעג טרעוו ןּוא טשרָאקַא טעז ןּוא

 ,קרעמ עריא ןיא טכּוז ןּוא
 ,ןשטנעמ ַא ןעניפעג טעװ ריא ּביוא
 - ,טייקיטכערעג טּוט סע רעוװ ָאד זיא סע ּביוא
 ,תמא טכוז סע רעו
 .ןּבעגרַאפ ריא לעװ ךיא ןּוא
 !טּבעל טָאג יװ יױזַא :ןגָאז יז ןעוו וליּפַא*
 .שלַאפ ןגעוװטסעד ןּופ יז ןרעװש

 ;תמא ףיוא ךָאד ןענייז ןגיוא ענייד ,טָאנ;
 ,טרעמיקעג טינ ךיז ןּבָאה יז ןּוא ,ןגָאלשעג יז טסָאה
 ;ןעמונעג טינ רסּומ ןייק ןּבָאה יז ןּוא ,טדנעלרַאפ יז טסָאה
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 ,ולעפ ןּופ רעטרַאה םינּפ רעייז טכַאמעג ןּבָאה יז
 .ןרעקמּוא טלָאװעג טינ ךיז ןּבָאה יז
 :טנָאזעג טסעװעג ּבָאה ךיא ןּואּי
 ,עמערָא יד רָאנ ןענייז סָאד
 ,הוהי וי ןּופ :עװ םעד טינ ןסײװ יז לײװ ,שירַאנ ןענייז ייז
 .טָאג רעייז ןּופ ץעזעג סָאד
 ,עסיורג יד ּוצ ןייג רימ לעװ ךיא*
 ;יז טימ ןדער לעװ ןּוא
 ,הוהי ןּופ געװ םעד ןסײו יז םורָאװ
 .טָאג רעייז ןּופ ץעזעג סָאד
 ,ךָאי םעד ןכָארּבעצ ןכיילגסעד ןּבָאה יז רעּבָא
 .קירטשדניּב יד ןסירעצ
 ,דלַאװ ןּופ ּבייֵל ַא ייז טגָאלשרעד םּורדִי
 ,ןטסיװרַאפ יז טעװ תוירּבדמ ןּופ ףלָאװ ַא
 ,טעטש ערעייז ףיוא ןרעיול טּוט טרעּפמעל ַא
 ;ןרעװ טקּוצרַאפ טעװ ,ייז ןּופ סױרַא טייג סָאװ רעכַאלטיא
 ,ןכערּברַאפ ערעייז ןענייז ליפ םורָאװ
 .ןעגנורעקּפָא ערעייז ןענייז קרַאטש

 ?ןּבעגרַאפ ריד םעד רַאפ ךיא לָאז יו
 ,ןוָאלרַאפ ךימ ןּבָאה רעדניק ענייד
 ;רעטעגמּוא ייּב ןרָאװשעג ןּוא
 ,ןעװעג הנזמ יז ןּבָאה ,טעזעגנָא יז ּבָאה ךיא זַא
 .ףיוא ךיז יז ןּביײלק תונֹוז ןּופ רעזייה ןיא ןּוא
 ,יז ןענייז סרענָא ,עטרעטיפענּפָא דרעפ*
 :ײז ןעשזריה ּבײװ סרבח ןייז ּוצ רעכַאלטיא

 ?ןענעכערּפָא טינ ךיז רַאפרעד ךיא לָאז
 ;טָאג טנָאז
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 עקיזָאדסָאד יװ קלָאפ ַא ןָא לָאז ןּוא
 ?לעז ןיימ ןייז םקֹונ טינ ךיז

 ,טרעטשעצ ןּוא ,ןעייר עריא ןיא ףױרַא טייג"
 ;ןכַאמ טינ ריא טלָאז גנּודנעלרַאּפ ַא רָאנ
 ,ןגיײװצ עריא ּפָא טּוט
 .יז ןענייז סטָאג טינ םורָאװ
 רימ ןָא ןּבָאה טשלעפעג ןשלעפ םורָאװ'י

 ,הדּוהי ןּופ זיוה סָאד ןּוא לארׂשי ןּופ זיוה סָאד
 .טָאג טגָאז

 ,טָאג ןָא טנקיילעג ןּבָאה ייזיי
 ,רע טינ זיא סָאד :טגָאזעג ןּוא
 ,זדנּוא ףיוא ןעמּוק טינ טעװ וייּב ןּוא
 .ןענָא טינ רימ ןלעװ רעגנּוה ןּוא דרעװש ןּוא

 ,טניוו ַא ןזָאלסיױא ךיז טעװ םיאיבנ יד ןּופ ןּוא;*
 ;ָאטינ יז ןיא זיא טרָאװ סָאד םורָאװ
 !ןעשעג ןײלַא יז לָאז ױזַא
 :טנָאזעג ױזַא תֹואָבצ ןּופ טָאג רעד הוהי טָאה םּורדי*

 ,דיײרעג עקיזָאדסָאד טדער ריא לײװ

 15-10 ה

 ,רעייפ ּוצ ליומ ןייד ןיא רעטרעװ עניימ ךיא ךַאמ טָא
 ,ץלָאה ,קלָאפ עקיזָאדסָאד ןּוא
 .ןרעצרַאפ יז טעװ סע ןּוא

 ,טײװ רעד ןּופ קלָאפ ַא ךייַא ףיוא גנערּב ךיא ,עזי*
 ;טָאג טגָאז ,לארשי ןּופ זיוה ריא
 ,סָאד זיא קלָאפ קיטכַאמ ַא
 ,סָאד זיא ןטייצרַאפ ןּופ קלָאפ ַא
 ,ןושל ןייז טינ טסײװ ּוד סָאװ קלָאפ ַא
 .טדער רע סָאװ טינ טסײטשרַאפ ןּוא

2, .,,;, 
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 ;רבק רענעּפָא ןַא יװ זיא לטייּבלייפ ןייז*
 .םירֹוּביג עלַא ןענייז יז
 ;טױרּב ןייד ןּוא ,טינש ןייד ןסעפיוא טעװ רע ןּואי

 ;רעטכעט ענײד ןּוא ןיז ענַײד ןסעפיוא ןלעװ ייֵז
 ,רעדניר ענײד ןּוא ףָאש עניײד ןסעפיוא טעװ רע
 ;םיוּבנגײפ ןייד ןּוא קָאטשנײװ ןייד ןסעפיוא טעװ רע
 דרעווש ןטימ ןּפַאלקעצ טעװ רע
 .ייז ףיוא ךיז טסרעכיזרַאפ ּוד סָאװ טעטשננוטסעפ ענייד
 ,טָאג טנָאז ,געט ענעי ןיא ךיוא םגה:*

 .ךייַא ןּופ גנודנעלרַאפ ַא ןכַאמ טינ ךיא לעװ
 הוהי טָאה סָאװרַאפ :ןגָאז טעװ ריא זַא ,ןייז טעװ סע ןּוא;?

 ױזַא :ייז ּוצ ןגָאז ּוטסלָאז ?ץלַא סָאד ןָאטעג זדנּוא טָאג רעזדנּוא
 ןיא רעטעג עדמערפ טנידעג ןּוא ,ןזָאלרַאפ ךימ טָאה ריא יװ
 טינ דנַאל ַא ןיא עדמערפ ןעניד ריא טלָאז ױוזַא ,דנַאל רעײַא
 .סרעייַא

 ,בקעי ןּופ זיוה ןיא ןָא סָאד טגָאז"
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,הדּוהי ןיא ןרעה סע טכַאמ ןּוא
 ,לכׂש ןָא קלָאפ שירַאנ ריא ,טשרָאקַא ּוצ סָאד טרעה*י

 ,טינ ןעעז ןּוא ןגיוא ןּבָאה סָאװ
 ;טינ ןרעה ןּוא ןרעיוא ןּבָאה סָאװ
 ,טָאג טנָאז ?רימ רַאפ ארֹומ טינ ןעד ריא טָאה

 ?טכעגנָא ןיימ רַאפ טינ ריא טרעטיצ יצ
 ,םי םּוצ ץענערג ַא דמַאז טכַאמעג ּבָאה סָאװ ךיא
 ;ןײגרעּבירַא טינ ןעק רע סָאװ ץעזעג קיּביײא ןַא
 ,ןעמּוקייּב טינ ןענעק ןּוא ,ךיז ןפרַאװ ןדניא ענייז ןּוא
 .ןײגרעּבירַא טינ סע ןענעק ןּוא ,ןעמּורּב יז ןּוא
 קלָאפ ןקיזָאדמעד ייּב רעּבָא=



 31-24 ה הימדי :

 ,ץרַאה קינעּפשרעדיװ ןּוא טרעקעגּפָא ןַא זיא
 .קעװַא ןענייז ןּוא טרעקענּפָא ךיז ןּבָאה יז

 :ןצרַאה רעייז ןיא טגָאזעג טינ ןּבָאה יז ןּוא**
 ,טָאג רעודנוא הוהי רַאפ ןּבָאה ארֹומ רימָאל
 ,טייצ ןייז ןיא ,ןגערטעּפש ןּוא ,ןגערירפ ,ןגער טינ סָאװ
 .טינש ןּופ ןכָאװ עטלעטשעג יד ּפָא ודנּוא רַאפ טיה סָאװ
 ,עקיזָאדיד טגײנענּפָא ןּבָאה דניז ערעיײַאיי

 .ךייַא ןּופ סטּוג סָאד ןטימרַאפ ןּבָאה םיאטח ערעיײַא ןּוא
 ;םיעשר ךיז ןעניפעג קלָאפ ןיימ ןשיװצ םורָאװי

 ,ןרעיול רעננַאפלניופ יװ ױזַא ,ךָאנ ןקּוק יז
 .ייז ןעגנַאפ ןשטנעמ ,עקטסַאּפ ַא ןלעטש ייז

 ,ןעלניופ טימ לּופ גייטש ַא יוויי
 ;ּורטַאּב טימ לופ רעזייה ערעייז ןענייז ױזַא
 .ןרָאװעג ךייר ןּוא סיורג יז ןענייז םּורד
 ;ןרָאװעג יז ןענייז ּבָארג ,טעפ*

 .קיטש עוייּב ןיא רעּבירַא ןגייטש יז ,ָאי
 ,ןָא טינ ךיז יז ןעמענ טכער רַאפ
 ;ןריפכרּוד סע ןלָאז יז זַא ,םותי ןּופ טכער ןרַאפ
 .טינ יז ןטּפשמ עמערָא יד ןּופ טּפשמ םעד ןּוא

 ?ןענעכערּפָא טינ ךיז רַאפרעד ךיא לָאז
 ;טָאג טגָאז
 עקיזָאדסָאד יװ קלָאפ ַא ןָא לָאז
 ?לעו ןיימ ןייז םקֹונ טינ ךיז

 רעדיוש ַא ןּוא קערש ַא**
 ;דנַאל ןיא טעשעג
 - ,ןגיל ףיוא תואיבנ ןנָאז םיאיבנ ידיי

 ;טנַאה רעד ּוצ יז ןקיטלעװעג םינהֹּכ יד ןּוא
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 ;ױזַא ביל סע טָאה קלָאפ ןיימ ןּוא
 ?ןופרעד ףוָס םּוצ ןָאט ריא טעװ סָאװ רעּבָא

 ,ןימינּב ןּופ רעדניק ריא ,טנירטנַאי ן
 ,םִיַלָׁשּורי ןּופ סױרַא
 ,רפֹוש ַא "טוָאלּב ַעֹוקּת ןיא ןּוא
 ,ןכייצ ַא ףיוא טּביײה םֶרֶּכ-תיֵּב ןיא ןּוא
 ,ןופצ ןּופ סױרַא טקּוק קילנמּוא ןַא םורָאװ
 .רעסיורג ַא ךָארּב ַא ןּוא
 ,עטלטרעצרַאפ ןּוא ענייש ידי
 .ןדיינשרַאפ ךיא ּוט ןֹויִצ רעטכָאט יד
 ,סעדַאטס ערעייז טימ רעכּוטסַאּפ ןעמּוק ריא ּוצֹ*
 ,ריא םּורַא דנּור ןטלעצעג ףיוא ןלעטש יז
 .טנַאה רעד ּוצ ךיז רעכַאלטיא ןרעטיפ יז

 !ריא ףיוא המחלמ ַא ןָא טיירב;!
 --!גָאט ןטימ ןיא ןײגפױרַא רימָאל ןּוא ,ףיוא טייטש
 ,ּפָא ךיז טרעק גָאט רעד םורָאװ !זדנוא יו;
 -"טנוװָא ןּופ סנטָאש יד ךיז ןקערטש סע םורָאװ
 ,טכַאנ ייּב ןײגפורַא רימָאל ןּוא ,ףיוא טייטש?
 '!ןצַאלַאּפ עריא ןרעטשעצ רימָאל ןּוא

 :תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא םורָאװ"
 ,ץליהעג ןָא טדיינש
 ;לַאװדרע ןַא םִיַלָׁשּורי םּורַא ןָא טיש ןּוא
 ןצנַאג ןיא זיא סָאװ טָאטש יד זיא סָאד
 .ריא ןיא ּביור טימ טגײלעגנָא
 ,רעסַאװ ענייז סױרַא טלעווק םענּורּב ַא יי

 .ועְקִּת ַצְקְתַבי:ליּפשטרָאװ *
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 ;זיּב ריא סױרַא יז טלעװק ױזַא
 ,ריא ןיא ךיז טרעה ּביור ןּוא טכערמוא
 .געלש ןּוא טפַאשקנַארק דימּת זיא םינּפ ןיימ רַאפ
 ,םִיַלָׁשּורי ,רסּומ ַא םעני

 ,ריד ןּופ ןעלקעּפָא טינ ךיז לָאז לעז ןיימ ידּכ
 ,שינעטסיװ ַא ןכַאמ טינ ךיד לָאז ךיא ידּכ
 .טניֹוװַאּב טינ דנַאל ַא

 :תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאזעג טָאה ױזַאי
 ןּבײלקמּורַא ןעמ טעװ קָאטשניײװ ַא יו ןּבײלקמּורַא
 - ;לארׂשי ןּופ ּבײלּברעּביא םעד
 ,טנַאה ןייד רעדיו ןּוא רעדיוװ רעק
 .ךַאלנייװצ יד ףיוא רעטסּברַאה ַא יו

 .ןענערָאװ ןּוא ןדער ךיא לָאז ןעמעוו ּוצי
 ?ןרעה ןלָאז יז זַא
 ,טּפָאטשרַאפ זיא רעוא רעייז ,עז
 ;ןעמענרַאפ טינ ןענעק יז ןּוא
 ,טעּפשעג םּוצ יז ייּב זיא טרָאװ סטָאג ,עז
 .טינ סע ןליוו יז
 ,טָאג ןּופ ןרָאצמירג םעד טימ לּופ ךיא ןיּב םּורדִיי

 ;ןטלַאהנייַא טינ רעמ ןעק ךיא
 ,סַאג ןיא רעדניק יד ףיוא סיוא םיא סיג
 ;רעדנַאנַאטימ טייל עננוי ןּופ למעזעג םעד ףיוא ןּוא
 ,ןרעװ ןעגנּוװצַאּב ןלעװ ּבײװ יא ןַאמ יא םורָאװ
 .ןטגָאטַאּבלּופ ןטימ ןקז רעד

 ,ערעדנַא ּוצ ןייגרעּביא ןלעװ רעזייה ערעייז ןּואיי
 ;רעדנַאנַאטימ רעּבײװ ןּוא רעדלעפ
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 טנַאה ןיימ ןקערטשסיוא לעװ ךיא םורָאװ
 .טָאג טגָאז ,דנַאל ןּופ רעניֹוװַאּב יד ףיוא
 ןטסערג רעיײז זיּב ןטסנעלק רעייז ןּופ םורָאװ'

 ,ןיוועג ךָאנ קיצײג רעכַאלטיא זיא
 ןהֹּכ ןזיּב איבנ ןּופ ןּוא
 .טייקשלַאפ רעכַאלטיא טּוט

 ,גנירג ףיוא קלָאפ ןיימ ןּופ ךָארּב םעד ןלייה יז ןּוא'*
 .ָאטינ זיא םולש ןייק ןעוו !םולש !םולש :ןגָאז ּוצ ױזַא
 ,ןרעװ דנַאש ּוצ ןלעװ ייז*

 ;ןָאטעג יז ןּבָאה טייקידרעװמּוא לײװ
 ,טינ ךיז יז ןעמעש ןעמעש לָאמּוצ
 ;טינ ייו ןסײװ השוּב ןייק ןּופ לָאמּוצ
 ;ענעלַאפעג יד ןשיװצ ןלַאפ יז ןלעװ םּורד
 ײז טימ ךיז ןכער ךיא תעּב
 .טָאג טגָאז ,ןרעװ טלכיורטשעג יז ןלעװ

 :טנָאזעג טָאג טָאה ױזַאי"*
 ,טעז ןּוא ןגעװ יד ףיוא טייטש
 ,ןגעטש עטלַא יד ףיוא טגערפ ןּוא
 ,ןטּוג םּוצ גע רעד זיא ּוװ
 ,םיא ףיוא טייג ןּוא
 .לעז רעיא רַאפ ּורּפֶא ןַא טניפעג ןּוא
 :טנָאזעג ןּבָאה יז רעּבָא
 .ןייג טינ ןלעװ רימ
 :ךייַא רעּביא רעטכעוו ןלעטשפיוא געלפ ךיא ןּואי

 !רפֹוׁש ןּופ לוק םעד טמענרַאפ
 :טנָאועג ןּבָאה יז רעּבָא
 .ןעמענרַאפ טינ ןלעװ רימ
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 ,רעקלעפ ריא ,טרעה םּורדי*
 .טמּוק יז ףיוא סָאװ ,גנּולמַאזנייַא ּוד ,ןסיװ יז ןּוא
 ;דרע ּוד ,רעה*

 ,קלָאפ ןקיזָאדמעד ףיוא קילנמּוא ןַא גנערּב ךיא ,עז
 ,ןעננּוטכַארט ערעייז ןּופ טכּורפ יד
 ,ןעמּונרַאפ טינ רעטרעװ עניימ ןּבָאה יז לײװ
 .טכַארַאפ יז ןּבָאה יז--הרֹוּת ןיימ ןּוא
 ,ָאבש ןּופ טמּוק סָאװ ךיורײװ ןעד רימ סָאװ ּוצ*

 ?דנַאל ןטײװ ַא ןּופ רָארצריװעג רעטּוג ןּוא
 ,גנּוקיליװַאּב ּוצ טינ ןענייז רעפּפָאדנַארּב ערעײַא
 .טנַײלעגנָא טינ רימ ןענייז רעפּפָאטכַאלש ערעייַא ןּוא
 :טגָאזעג ױזַא טָאג טָאה םּורדי

 ,קלָאפ ןקיזָאדמעד רַאפ ןעגנולכיורטש גײל ךיא ,עז
 יז ךרּוד ןלע יי :
 ,םענייא ןיא ןיז ןּוא סרעטָאפ
 ;רבח ןייז ןּוא ןכש רעד
 .ןייגרעטנּוא ןלעװ יז ןּוא

 :טנָאזעג טָאג טָאה יױזַא"
 ,דנַאלךופצ ןּופ טמּוק קלָאּפ ַא ,עז
 .דרע ןקע יד ןּופ ךיז טקעװרעד המּוא עסיורג ַא ןּוא
 ,ייז ןטלַאה זיּפש ןּוא ןניוב

 ;טינ תונמחר ןייק ןּבָאה ןּוא ,יײז ןענייז םירזכַא
 ,םי רעד יװ טמּורּב לוק רעײז
 ;יֵז ןטייר דרעפ ףיוא ןּוא
 המחלמ ּוצ ןַאמ ןייא יװ טלעטשעעגייא
 .ןֹויִצ רעטכָאט ,ריד ףיוא
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 ,ןרָאװעג ףַאלש ןענייז טנעה ערעודנּוא
 ןעמּונַאּב זדנּוא טָאה טסננַא ןַא
 .ןרעניװעג ַא יװ קָאטיײװ ַא
 דלעפ ןיא סױרַא טינ טסלָא=

 ,ןייג טינ ּוטסלָאז געוװ ןיא ןּוא
 טנייפ םעד ןּופ דרעװש יד םורָאװ
 .םּורַא דנּור קערש ַא זיא
 ,קַאז ןָא טרּונ ,קלָאפ ןיימ רעטכָאט=

 ;שַא ןיא ךיז לקייק ןוא
 ,ריד ךַאמ ןקיצניײאנייא ןַא ךָאנ יװ רֵנ

 טא ==

1 
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 ז"א
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 ,טכַאמענ ג ךיד ךיא ּבָאה רעּורּפ ַא*
 קלָאּפ ןיימ ןשיװצ לניטדלָאג ַא
 ןרעװ רָאװעג טסלָאז יד
 .געװ רעייז ןזּורּפ :
 ,עלַא ײז ןענייז רערעקּפָא עטרעקענּפָא

 ;רעּבײרט-תוליכר
 יז ןענייז ןזיַא ןּוא רעּפוק
 4 ןעניי יז ןברָאדרַאפ עלַא

 ,קַאזָאלּב רעד טָאה טעּפָאסעג*
 --יילַּב סָאד זיא רעייפ ןּופ ןרָאװעג טדנעלרַאפ
 ,טרעטײלעג ןרעטײל ןעמ טָאה טסיזמּוא
 .ןרָאװעג טדײשעגּפָא טינ ןענייז עטכעלש יד םורָאװ
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 ,ייז ןעמ טפּור רעּבליז עטכַארַאפ*י
 .טָאג יז טָאה טכַארַאפ םורָאװ

 ּוצ ױזַא ,טָאג ןּוּפ ןּוהָיִמרִי ּוצ ןעוװעג זיא סָאװ טרָאװ סָאד' ן
 -סיוא טסלָאז ןּוא וה סטָאג ןּופ רעיוט ןיא ךיז לעטשי :ןגָאז

 טרָאװ סָאד טרעה :ןגָאז ןּוא ,טרָאװ עקיזָאדסָאד ןטרָאד ןפּור
 ּוצ ךיז ןרעיוט עקיזָאדיד ןיא טמּוק סָאװ ,הדּוהי ץנַאג ,טָאג ןּופ
 .טָאנ ּוצ ןקּוּב
 תֹואָבצ ןּופ הוהי טגָאזעג טָאה ױזַא?
 :לארׂשי ןּופ טָאג רעד
 ,םיׂשעמ ערעיײַא ןּוא ןגעװ ערעיײַא טרעסעּב
 .טרָא ןקיזָאדמעד ןיא ןעּור ןזָאל ךייַא לעװ ךיא ןּוא
 ,ןגיל ןּופ רעטרעװ יד ףיוא ןרעכיזרַאפ טינ ךייַא טלָאז ריאי
 ,טָאג ןּופ לּפמעט רעד :ןגָאז ּוצ ױזַא
 .סָאד זיא טָאנ ןּופ לּפמעט רעד ,טָאג ןּופ לּפמעט רעד
 ןרעסעּב ריא טעװ ןרעסעּב ּבױא ,טרעיינ
 ;םיׂשעמ ערעיײַא ןּוא ןגעװ ערעײַא
 טייקיטכערעג ןָאט ריא טעװ ןָאט ּביױא
 ,רבח ןייז ןּוא ןכַאלטיא ןשיװצ
 ,ןקירד טינ ריא טעװ הנמלַא יד ןּוא ,םותי םעד ,ןדמערפ םעדי
 ןסיגרַאפ טינ ריא טעװ טּולּב קידלּושמּוא ןּוא
 ,טרָא ןקיזָאדמעד ןיא
 ,ןייג טינ ריא טעװ רעטעג עדמערפ ךָאנ ןּוא
 ,הער רענעגייא רעיײַא ּוצ
 ,טרָא ןקיזָאדמעד ןיא ןעּור ןזָאל ךייַא ךיא לעװי
 ןרעטלע ערעייַא ןּבעגעג ּבָאה ךיא סָאװ דנַאל םעד ןיא
 .קיּביײא זיּב ןּוא קיּבייא ןּופ
 ךייַא טרעכיזרַאפ ריִא ,טעזי

 8 ז-ב0 ן
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 .ץּונ ַא ןָא ןגיל ןּופ רעטרעוו ףיוא
 ,ןפאֹונ ןּוא ,ןטייט ,ןעבנג ריא טליוו'

 ,לַעַּב ּוצ ןרעכייר ןּוא ,שלַאפ ןרעווש ןּוא
 ,טינ טנעק ריא סָאװ ,רעטעג עדמערפ ךָאנ ןייג ןּוא

 ,זיוה ןקיזָאדמעד ןיא רימ רַאפ ןלעטש ךיז ןּוא ןעמוק ןּואיי
 ,םיא ףיוא ןפּורעג טרעװ ןעמָאנ ןיימ סָאװ
 "!טעװעטַארעג ןענייז רימ} :ןגָאז ןּוא
 ?ןטייקידרעוװמּוא עקיזָאדיד עלַא ןָאט ּוצ ידּכ
 ןגיוא ערעיײַא ןיא ןרָאװעג רעּבױר ןּופ ליה ַא זיאיי

 !םיא ףיוא ןפורעג טרעװ ןעמָאנ ןיימ סָאװ זיוה עקיזָאדסָאד
 .טָאג טנָאז ,טקּוקעגּוצ ּבָאה ,טעז ,ךיא רעּבָא
 ,ֹוליש ןיא סָאװ טרָא ןיימ ּוצ טשרָאקַא טייג םורָאװ=

 ,טשרעּוצ ןטרָאד ןעמָאנ ןיימ ןעּור טכַאמעג ּבָאה ךיא סָאװ
 ,םיא ּוצ ןָאטעג ּבָאה ךיא סָאװ טעז ןּוא
 ,לָארׂשי קלָאפ ןיימ ןּופ טייקיטכעלש רעד ןגעוו ןּופ
 ,םיׂשעמ עקיזָאדיד עלַא טּוט ריא לײװ ,דנּוצַא ןּוא*

 ,טָאג טגָאז
 ,טדערעג ךייַא ּוצ ּבָאה ךיא ןּוא
 ,טדערעג דנַאנַאכָאנ ןּוא דנַאנַאכָאנ
 ,טרעהעגּוצ טינ טָאה ריא ןּוא
 ,ןפּורעג ךייַא ּבָאה ךיא ןּוא
 --טרעפטנעעג טינ טָאה ריא ןּוא
 ,זיוה םעד ּוצ ןָאט ךיא לעװ םורד

 ,םיא ףיוא ןפורעג טרעוו ןעמָאנ ןיימ סָאװ
 ,םיא ףיוא ךייַא טרעכיזְרַאפ ריא סָאװ
 ןּבעגעג ּבָאה ךיא סָאװ טרָא םעד ּוצ ןּוא
 ,ןרעטלע ערעיײַא ןּוא ךייַא
 .ֹוליש ּוצ ןָאטעג ּבָאה ךיא יװ יװַא
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 ,םינּפ ןיימ רַאפ ןּופ ןפרַאװקעװַא ךייַא לעװ ךיא ןּוא*
 ,רעדירּב ערעיײַא עלַא ןפרָאװעגקעװַא ּבָאה ךיא יװ יװַא
 .םירפא ןּופ ןעמָאז ןצנַאג םעד

 ,קלָאפ ןקיזָאדמעד רַאפ ןייז ללּפתמ טינ טסלָאז ,ּוד ןּוא;*
 ,ייז רַאפ הליפּת ַא ןּוא יירשעג ַא ןּבייהפיוא טינ ןּוא
 ,רימ ייּב ןעלדּתש טינ ךיז ןּוא
 .ּוצ טינ ךיד רעה ךיא םורָאװ
 ןעוט יז סָאװ טינ ּוטסעזי

 !םִיַלָשּורי ןּופ ןסַא יד ןיא ןּוא הדּוהי ןּופ טעטש יד ןיא
 ,ץלָאה ןּבײלק רעדניק ידי*

 ,רעייפ סָאד ןָא ןדניצ סרעטָאפ יד ןּוא
 גייט ןטענק רעּבײװ יד ןּוא
 ,למיה ןּופ הּכלמ רעד ּוצ סנכּוק ןכַאמ ּוצ
 ,רעטעג עדמערפ ּוצ רעפּפָאסיג ןסיג יז ןּוא
 .ןָאט ּוצ ײװ ךימ ידּכ
 ,טָאג טגָאז ,ײװ רימ ןעד יז ןעוטיי

 ?םינּפ רעייז ןּופ דנַאש רעד ּוצ ,ןײלַא ךיז טינ יצ
 :טנָאזעג ױזַא רַאה רעד טָאג טָאה םּורד"י

 ןרָאצמירג ןיימ ןּוא סעּכ ןיימ ,עז
 ,טרָא ןקיזָאדמעד ףיוא סיוא ךיז טסיג
 ,תומהּב ףיוא ןּוא ,ןשטנעמ ףיוא
 ,דלעפ ןּופ םיוּב םעד ףיוא ןּוא
 ,דרע רעד ןּופ טכורפ רעד ףיוא ןּוא
 - .ןרעװ ןשָאלרַאפ טינ ןּוא ןענערּב טעװ רע ןּוא

 ,תֹואָבצ ןּופ הוהי טגָאזעג טָאה יװַא*
 ;לארׂשי ןּופ טָאג רעד
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 ,רעפּפָאטכַאלש ערעיײַא ּוצ רעפּפָאדנַארּב ערעיײַא ּוצ טגייל
 .שיילפ טימ ןָא ךיז טסע ןּוא
 ,ןרעטלע ערעייַא טימ טדערעג טינ ּבָאה ךיא םורָאװ=*

 ,ןלױפַאּב טינ יז ּבָאה ןּוא
 ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןגױצעגסױרַא יז ּבָאה ךיא סָאװ גָאט םעד ןיא
 .רעפּפָאטכַאלש ַא רעדָא רעפּפָאדנַארּב ַא ןגעו
 ,ןלױפַאּב יז ךיא ּבָאה טרָאװ עקיזָאדסָאד זיולּב רָאני

 ,לוָק ןיימ ּוצ טרעה :ןגָאז ּוצ ױזַא
 ,טָאג םּוצ ןייז ךייַא לעװ ךיא ןּוא
 ;קלָאפ םּוצ ןייז רימ טעװ ריא ןּוא
 ,ךייא לעּפַאּב ךיא סָאװ געװ םעדלַא ןיא ןייג טלָאז ריא ןּוא
 .ןייז טּוג לָאז ךייַא ידּכ
 ,טרעהענּוצ טינ ןּבָאה יז רעּבָא*י

 ,רעיוא רעייז טגיינעגוצ טינ ןּוא
 ,תוצע יד ןיא ןעגנַאגעג ןענייז יז ןּוא
 ,ןצרַאה ןוייּב רעייז ןּופ ,טײקטרַאּפשעגניַא רעד ןיא
 ,סיורַאפ טינ ןּוא רעטניהַא ןעוועג ןענייז ןּוא
 דנַאל ןּופ סױרַא ןענייז ןרעטלע ערעײַא סָאװ גָאט םעד ןּופ

 םִיַרצִמ
 ;גָאט ןקיטנייה ףיוא ויּב
 ,םיאיבנ יד טכענק עניימ עלַא ךייַא וצ טקישעג ּבָאה ךיא ןּוא
 ,טקישעג דנַאנַאכָאנ ,ךַאלגעטגָאט
 ,רימ ּוצ טרעהעגּוצ טינ ןּבָאה יז רעּבָא*

 ,רעיוא רעייז טגיינעגּוצ טינ ןּוא
 ;ןקַאנ רעייז טכַאמעג טרַאה ןּבָאה יז ןּוא
 .ןרעטלע ערעייז ןּופ רעגרע ןָאטעג ןּבָאה יז

 ו
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 ,רעטרעװ עלַא יד יז ּוצ ןדער טסעוו ןּואיי
 ,ריד ּוצ ןרעהּוצ טינ ןלעװ יז רעּבָא
 ,יײז ּוצ ןפּור טסעוװ ןּוא
 .ןרעפטנע טינ ריד ןלעװ יז רעּבָא
 :ייֵז ּוצ ןגָאז וטסלָאז

 טרעהעגוצ טינ טָאה סָאװ קלָאפ סָאד זיא סָאד
 ,טָאג ןייז הוהי ןּופ לוק םעד ּוצ
 ;רסּומ ןייק ןעמּונעג טינ ןּוא
 ,תמא רעד זיא ןעגנַאגעגרעטנּוא
 .ליומ רעייז ןּופ ןטינשרַאפ ןּוא
 ,קעװַא ףרַאװ ןּוא רָאה ןיורק ןייד ּפָא דיינש*

 ,גָאלק ַא ףיוא ּבײה רעטרע עכיוה יד ףיוא ןּוא
 ןזָאלרַאפ ןּוא טָאג טָאה טכַארַאפ םורָאװ
 .ןרָאצ ןייז ןּופ רוָד םעד
 ןָאטעג ןּבָאה הדּוהי ןּופ רעדניק יד םורָאװ"

 ;טָאג טגָאז ,ןגױא עניימ ןיא טכעלש זיא סָאװ
 זיוה םעד ןיא ןטייקידרעװמּוא ערעיײז ןָאטעגנײרַא ןּבָאה יז
 ,םיא ףיוא ןפּורעג טרעוו ןעמָאנ ןיימ סָאװ
 .ןקיניײרמּוארַאפ ּוצ סע
 תֶפֹוּת ןּופ תומָּב יד טיוּבעג ןּבָאה יז ןּוא*'

 ,םֹונֵהְדִּב ןּופ לָאט ןיא סָאװ
 ,רעייפ ןיא רעטכעט ערעייז ןּוא ןיז ערעײז ןענערּברַאפ ּוצ
 ,ןלױפַאּב ּבָאה ךיא טינ סָאװ
 .ןעמּוקעגפױרַא ןעניז ןיימ ףיוא זיא סע טינ ןּוא
 ,טָאג טגָאז ,ןעמּוק געט ,עז םּורד*י

 "תָפֹוּת, ןרעװ טגָאזעג טינ רעמ טעװ סע ןּוא
 ,"םֹונֵהְרִּב ןּופ לָאט ןּוא
 ,"גנוטייט ןּופ לָאט, טרעיינ
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 ,תָפֹוּת ןיא ןּבָארגַאּב טעװ עמ ןּוא
 .ןייז טינ טעװ טרָא ןייק רעמ לײװ
 קלָאפ ןקיזָאדמעד ןּופ רעּבײל עטיוט יד ןּוא

 ,למיה ןּופ לניופ ןרַאפ זייּפש ּוצ ןייז ןלעװ
 ,דרע רעד ןּופ היח רעד רַאפ ןּוא
 .ןקערשּפָא טינ יז טעװ רענייק ןּוא
 ,הדּוהי ןּופ טעטש יד ןּופ ןרעטשרַאפ לעװ ךיא ןּוא

 ,םִיַלָׁשּורי ןּופ ןסַאג יד ןּופ ןּוא
 ,דיירפ ןּופ לוק םעד ןּוא טיײקיטסּול ןּופ לוק םעד
 ,הלּכ ַא ןּופ לוק םעד ןּוא ןתח ַא ןּופ לוק םעד
 .דנַאל סָאד ןרעװ טעװ שינעטסיװ ּוצ םורָאװ

 ,טָאג טגָאז ,טייצ רענעי ןיא' ןד
 ,הדּוהי ןּופ םיכלמ יד ןּופ רענייּב יד ןעיצסױרַא ןעמ טעװ

 ,ןרַאה ענייז ןּופ רענייּב יד ןּוא
 ,םינהֹּכ יד ןּופ רענייּב יד ןּוא
 ,םיאיבנ יד ןּופ רענייּב יד ןּוא
 ,םִיַלָשּורי ןּופ רעניוװַאּב יד ןּופ רענייּב יד ןּוא
 ;םירבק ערעיײיז ןּופ
 ןטײרּפשסױא יז טעװ עמ ןּוא'
 ,הנבל רעד רַאפ ןּוא ,ןּוז רעד רַאפ
 ,למיה ןּופ ליח ןצנַאג םעד רַאפ ןּוא
 ,טַאהעג ּביל יז ןּבָאה יז סָאװ
 ,טנידעג יז ןּבָאה יז סָאװ ןּוא
 ,ייז ךָאנ ןעגנַאגעג ןעניײז יז סָאװ ןּוא
 ,טכוזעג יז ןּבָאה יז סָאװ ןּוא
 :ײז ּוצ טקּוּבעג ךיז ןּבָאה יז סָאװ ןּוא
 ;ןרעװ יז ןלעוװ ןּבָארגַאּב טינ ןּוא טלמַאזעגנייַא טינ
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 .ןייז יז ןלעװ דָרֹע רעד ןּופ טכיזעג ןפיוא טסימ ּוצ
 ּביילּברעּביא ןצנַאג םעד ןּבעל ןּופ רעּביל ןייז טעװ טוט ןּואי
 ,החּפשמ רעזייּב רעקיזָאדרעד ןּופ ןּבײלּב טעװ סָאװ
 רעטרע עלַא ןיא ןּבײלּברעּביא ןלעװ סָאװ יד
 ,ןיהַא ןסיוטשרַאפ יז ּבָאה ךיא סָאװ
 .תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז

 :טנָאזעג טָאג טָאה ױזַא :יײז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּואּי
 ?ףיוא טינ טייטש עמ ןּוא ןעמ טלַאפ
 ?קירּוצ טינ טרעק עמ ןּוא ,ּפָא ךיז ןעמ טרעק יצ
 ,םִיַלָשּורי ,קלָאפ עקיזָאדסָאד טרעקענּפָא ךיז טָאה סָאװרַאפ
 ?גנורעקּפָא עקיּביײא ןַא
 ,גּורטַאּב ןָא ךיז ןטלַאה יז
 .ןרעקקירּוצ טינ ןליװ ייז
 ,טרעהעגּוצ ךיז ןּוא טכרָאהעג ּבָאה ךיא*
 .ייז ןדער טייקיטכיר יד טינ
 ,טייקיטכעלש ןייז ףיוא הטרח טינ טָאה רענייק
 !ןָאטעג ךיא ּבָאה סָאװ :ןגָאז ּוצ
 ,ףַאלעג ןייז ןיא קעװַא ךיז טרעק רעכַאלטיא
 .המחלמ ןיא טגָאי סָאװ דרעפ ַא יו
 למיה ןיא ךרָאטש רעד וליּפַאז
 ,ןטייצ עטלעטשעג ענייז סײװ
 לשוּב רעד ןּוא ּבלַאװש יד ןּוא ּביוטלטרּוט יד ןּוא
 ;ןעמּוק רעייז ןּופ טייצ יד ןטיה
 טינ סײװ קלָאפ ןיימ רָאנ
 .טָאג ןּופ ץעועג סָאד
 ,רימ ןענייז םימכח :ןגָאז ריא טנעק יו"
 ?ודנוא ייּב זיא טָאנ ןּופ הרֹוּת יד ןּוא
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 טעּברַאעג טָאה טשינמּוא ,עז ,רָאװרַאּפ
 .רעּבײרש יד ןּופ ןעּפ עשלַאפ יד
 ,םימכח יד ןענייז טמעשרַאפי
 ;ןעגנּוװצַאּב ןּוא ןקָארשרעד
 ,טכַארַאפ יז ןּבָאה טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ,עז
 ?ייז ייַּב יא המכח רעסָאװ ןּוא

 ,ערעדנַא ּוצ רעּבײװ ערעיײז ןּבעג ךיא לעװ םּורדיי
 ;רעשרַיּפָא ּוצ רעדלעפ ערעייז ןּוא
 ןטסערג ןויּב ןטסנעלק ןּופ םורָאװ
 ;ןיװעג ךָאנ קיצײג רעכַאלטיא זיא
 ןהֹּכ ןויּב איבנ ןּופ
 .טייקשלַאפ רעכַאלטיא טּוט
 ףיוא קלָאפ ןיימ רעטכָאט רעד ןּופ ךָארּב םעד ןלייה יז ןּואיי

 ,גנירג
 .ָאטינ זיא םולש ןייק ןעוו !םולש !םולש :ןגָאז ּוצ ױזַא
 ,ןרעװ דנַאש ּוצ ןלעװ יז

 ;ןָאטעג יז ןּבָאה טייקידרעװמּוא לײװ
 ,טינ ךיז יז ןעמעש ןעמעש לָאמּוצ
 ;טינ יז ןסײװ השּוּב ןייק ןּופ ןּוא
 :ענעלַאפעג יד ןשיװצ ןלַאפ יז ןלעװ םורד

 טפַאשנכער רעייז ןּופ טייצ רעד ןיא |
 .טָאג טגָאז ,ןרעװ טלכיורטשעג יז ןלעװ |

 ,ןדנעלרַאּפ יז ךיא לעװ ןדנעלרַאפיײ
 ;טָאג טגָאז
 ,קָאטשנײװ ןפיוא ןּביױרט ןייק
 ,םיוּבנגייפ ןפיוא ןגייפ ןייק ןּוא -
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 !טקלעװרַאפ טַאלּב סָאד ןּוא
 .ײז ןּופ קעװַא טעװ ,ןּבעגעג יז ּבָאה ךיא סָאװ ןּוא

 ?רימ ןציז סָאװ ךָאנ*
 ,טעטשננוטסעפ יד ןיא ןײרַא רימָאל ןּוא ןייַא ְךייַא טלמַאז
 ;ןרעװ ןטינשרַאפ ןטרָאד ןּוא
 ,ןטינשרַאפ זדנּוא טָאה טָאג רעזדנּוא הוהי םורָאװ
 ,רעסַאװטפינ טימ ןעקנּורטעגנָא ודנּוא ןּוא
 .טָאג ּוצ טקידניזעג ןּבָאה רימ לײװ
 ,םולש ףיוא טפָאהעג'*

 ;ָאטינ ויא סטּוג ןייק ןּוא
 ,גנולייה ןּופ טייצ ַא ףיוא
 .שינעקערש ַא טשרע

 ;דרעפ ענייז ןּופ ןעּפָאס סָאד ךיז טרעה ןֶד ןּופיי
 סרעגָא ענייז ןּופ סעשזריה יד ןּופ לוָק םעד ןּופ
 ;דנַאל עצנַאג סָאד טרעטיצ
 ןרעצרַאפ ןּוא ןעמּוק יז ןּוא
 ,טייקלּופ ריא ןּוא דנַאל סָאד
 .ריא ןיא רעניֹוװ יד ןּוא טָאטש יד
 ,סרעטָאנרעּפיּפ גנעלש ךייַא ףיוא ןָא קיש ךיא ,טעז םורָאװיי

 ,ָאטינ ְךּורּפש ןייק זיא יז רַאפ סָאװ
 ,טָאג טנָאז ,ןסייּב ךייַא ןלעװ יז ןּוא

 ,רעמּוק ןיא ןרעטנומרעד ךימ ליוװ ךיא'*
 .קנַארק רימ ןיא ץרַאה ןיימ זיא
 ,קלָאפ ןיימ רעטכָאט רעד ןּופ יירשעג ןּופ לוק ַא ,עזי

 :ןטײװ ַא דנַאל ַא ןּופ
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 ?ןֹויִצ ןיא ָאטינ טָאג זיא
 ?ריא ןיא ָאטינ גיניק ריא זיא

 ,ןצעג ערעייז טימ טנרעצרעד ךימ יז ןּבָאה סָאװרַאפ
 ?דמערפ רעד ןּופ ןטייקיטשינ טימ

 ,רעמוז רעד טקידנעעג ,טינש רעד רעּבירַא""
 .ןרָאװעג ןפלָאהעג טינ ןענייז רימ ןּוא

 קלָאפ ןיימ רעטכָאט רעד ןּופ ךָארּב םעד רעּביא::
 ,ןכָארּבעצ ךיא ןיּב
 ,ךיא ןיּב רעטצניפ
 .ןעמּונעגנָא ךימ טָאה קערש ַא
 ?דָעלִג ןיא ָאטינ םַאזלַאּב ןייק זיא*י

 ?טרָאד ָאטינ אפֹור ןייק זיא יצ
 גנּולײה ןייק טינ טמּוק ןעד סָאװרַאפ
 ?קלָאפ ןיימ רעטכָאט רעד ּוצ
 ,רעסַאװ ּפָאק ןיימ טכַאמ רעװ
 ,ןרערט לַאװק ַא גיוא ןיימ ןּוא
 טכַאנ ןּוא גָאט טנײװַאּב טלָאװ ךיא
 !קלָאפ ןיימ רעטכָאט רעד ןּופ ענעגָאלשרעד יד

 רּבדמ ןיא רימ טיג רעוו' ןה
 ,רערעדנַאװ רַאפ קירעּברַאה ַא

 ,קלָאפ ןיימ ןוָאלרַאפ טלָאװ ךיא
 !ייז ןּופ ןײגקעװַא ןּוא
 ,םיפאֹונ יז ןענייז עלַא םורָאװ
 .רעשלעפ ןּופ למעזעג ַא
 ,ןגיל ןּופ ןגיוּב רעייז-גנוצ רעייז ןענַאּפש יז ןּואי

 ;דנַאל ןיא קרַאטש יז ןענייז תמא רַאפ טינ ןּוא
 יז ןעייג וייּב ּוצ זייּב ןּופ םורָאװ
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 .טָאג טגָאז ,טינ יז ןענעק ךימ ןּוא
 ,רבח ןייז ןּופ רעכַאלטיא ְךייַא טיה*

 ,ןרעכיורַאפ טינ ךייַא ריא טלָאז רעדּורּב ןייק ףיוא ןּוא
 ,רעדּורּב רעכַאלטיא טרַאנ ןרַאנ םורָאװ
 .תוליכר טּביײרט רבח רעכַאלטיא ןּוא
 ,ייז ןרַאנעג ןרעדנַא םעד רענייא ןּואי

 ;טינ יז ןגָאז תמא ןּוא
 ,ןגיל ןגָאז גנּוצ רעייז טניֹוװעגנייַא ןּבָאה יז
 .ןכערּברַאפ ּוצ ךיז ןרעטַאמ יז
 ;נּורטַאּב ןשיװצ זיא ןציז ןייד*

 ,ןענעק טינ ךימ יז ןליוו גּורטַאּב ןגע ןּופ
 .טָאג טגָאז

 :טנָאזעג ױזַא תֹואָבצ ןּופ טָאג טָאה םּורדִי
 ,ןװּורּפ יז לעװ ןּוא ,ייז רעטייל ךיא ,עז
 ןָאט ךיא לָאז ןעד יװ םורָאװ
 !קלָאפ ןיימ רעטכָאט רעד ןגעוו ןּופ
 ,גנּוצ רעייז זיא לייפ עטציּפשרַאפ ַאי
 ;ּורטַאּב טדער יז
 ,רבח ןטימ םולש ןעמ טדער ליומ ןטימ
 .םיא ףיוא גנורעױל ַא ןעמ טכַאמ ךיז ןיא ןּוא

 ,ייז טימ ןענעכערּפָא טינ ךיז רַאפרעד ךיא לָאז
 ;טָאג טגָאז
 עקיזָאדסָאד יװ קלָאפ ַא ןָא לָאז
 ?לעז ןיימ ןייז םקֹונ טינ ךיז

 ,רעמָאי ַא ןּוא ןײװעג ַא ןּבייהפיוא ךיא לעװ גרעּב יד ןנעוו"
 ,גָאלק ַא רּבדמ ןּופ רעצעלּפרעטיפ יד ןגעוו ןּוא
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 ,ךרּוד טינ טייג שטנעמ ןייק זַא ,טסיװרַאפ ןענייז יז םורָאװ |
 ;יפ ןּופ לוק ןייק טינ ןרעה יז ןּוא
 המהּב ַא ויּב למיה ןּופ לגיופ ַא ןּופ |
 .קעװַא ,ןפָאלטנַא ןענייז |
 ,סנפיוה רַאפ םִיַלָשּורי ןכַאמ לעװ ךיא ןּוא=
 ,ןלַאקַאש ןופ גניניוװ ַא !
 ,שינעטסיװ ַא ןכַאמ ךיא לעװ הדּוהי ןּופ טעטש יד ןּוא |
 .רעניוװַאּב ַא ןָא |

 ,ןַאמ רעגולק רעד זיא רעווי |
 ?ןייטשרַאפ סָאד לָאז רע |
 ,טדערעג םיא ּוצ טָאה ליומ סטָאג סָאװ רעד ןּוא |

 ?ןגָאז סָאד לָאז רע
 ,דנַאל סָאד ןעגנַאגעגרעטנּוא זיא סָאװרַאפ
 ?רעיײגכרּוד ַא ןָא ,רּבדמ ַא יװ טסיװרַאפ
 :טנָאזעג טָאה טָאג ןּוא*

 ,הרֹוּת ןיימ ןזָאלרַאפ ןּבָאה ייז סָאװרַאפ
 ,ייז רַאפ טגײלעג ּבָאה ךיא סָאװ
 ,לוק ןיימ ּוצ טרעהענּוצ טינ ןּבָאה יז ןּוא
 ;ריא ןיא ןעננַאנעג טינ ןּוא
 ,ןצרַאה רעיײז ןּופ טײקטרַאּפשעגנײַא רעד ןיא ןעגנַאגעג טרעיינ'*

 ייֵז ןּבָאה ןרעטלע ערעײז סָאװ רעטענילַעַּב יד ךָאנ ןּוא
 .טנרעלעג

 ,תֹואָבצ ןּופ הוהי טגָאזעג ױזַא טָאה םּורדיי
 :לארׂשי ןּופ טָאג רעד
 ,טומרעװ ,קלָאפ עקיזָאדסָאד ,ןסע יז ךַאמ ךיא ,עז

 .רעסַאװטפיג ןעקנירט ןכַאמ יז לעװ ךיא ןּוא |
 .רעקלעפ יד ןשיװצ ןטײרּפשעצ יז לעװ ךיא ןּוא*
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 ,טנעקעג ןּבָאה ןרעטלע ערעיײז טינ ןּוא יז טינ סָאװ
 ,דרעוװש יד יז ךָאנ ןקישכָאנ לעװ ךיא ןּוא
 .ןדנעלרַאפ יז ּוט ךיא ויּב

 :תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא"
 ,ןעמּוק ןלָאז יז ,סנרעגָאלק יד טפּור ןּוא ,םּוא ךיז טקּוק
 - ;ןעמּוק ןלָאז יז ,טקיש רעּבײװ ענולק יד ךָאנ ןּוא

 ,רעמָאי ַא ודנוא ףיוא ןּביײהפיוא ןּוא ןליַא יז ןלָאז ןּואיי
 ,ןרערט ןיא ןייגעצ ןלָאז ןגיוא ערעזדנוא זַא
 .רעסַאװ טימ ןסילפ ןלָאז ןעמערּב ערעזדנוא ןּוא
 :ןֹויִצ ןּופ ךיז טרעה לוק-רעמָאי ַא םורָאװ'*

 !ןרָאװעג טסיװרַאפ רימ ןענייז יו
 ,רָאג זיּב טמעשרַאפ ןענייז רימ
 ,דנַאל סָאד ןוָאלרַאפ ןּבָאה רימ לי
 .ןעגנּוניֹוװ ערעזדנּוא ודנּוא ןּבָאה ןפרָאװעגסױרַא לײװ
 ,טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ,רעּבײװ ריא ,טרעה םורָאװ"*

 ,ליומ ןייז ןּופ טרָאװ סָאד רעוא רעײַא ןעמענרַאפ לָאז ןּוא
 ,רעמָאי ַא רעטכעט ערעײַא טנרעל ןּוא
 .נָאלק ַא ערעדנַא יד ענייא ןּוא
 ,רעטצנעפ ערעזדנוא ןיא ןעגנַאגענפױרַא זיא טיוט רעד םורָאװ"

 ,ןצַאלַאּפ ערעזדנּוא ןיא ןעמּוקענ
 ,סַאנ רעד ןּופ דניק ַא ןדיינשרַאפ ּוצ
 --.קרעמ יד ןּופ םירּוחּב
 --טָאג ןּופ ךּורּפש רעד זיא ױזַא :דער"י

 ןלַאפ ןלעװ ןשטנעמ ןּופ רעּבײל עטיוט יד ןּוא
 ,דלעפ ןעיירפ ןפיוא טסימ יװ
 ,רעטינש ןרעטניה לפייה ַא יו ןּוא
 .ףיוא טינ:טּביײלק רענייק סָאװ
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 :טגָאזעג טָאג טָאה יױזַא=
 ,המכח ןייז טימ םכח רעד ןעמיר טינ ךיז לָאז
 ;הרּובג ןייז טימ רוּביג רעד ןעמיר טינ ךיז לָאז ןּוא
 ;תֹורישע ןייז טימ רשֹוע רעד ןעמיר טינ ךיז לָאז
 ,ךיז טמיר סָאװ רעד ןעמיר ךיז לָאז טימרעד רָאני

 ,ךימ ןענעק ןּוא ןיײטשרַאפ טימ
 ,דסח ּוט הוהי ךיא זַא
 ;דרע רעד ףיוא ,טיײקיטכערעג ןּוא ,טכער

 ,ךיא רענַאּב עקיזָאדיד לי |
 .טָאג טנָאז

 ,טָאג טגָאז ,ןעמּוק געט ,עזיי
 ןענעכער ךיז לעװ ךיא ןּוא
 :ענעטינשַאּבמוא ןּוא ענעטינשַאּב עלַא טימ
 ,םֹודֶא טימ ןּוא ,הדּוהי טימ ןּוא ,םִיַרצִמ טימי*

 ,בָאֹומ טימ ןּוא ,ןֹומַע ןּופ רעדניק יד טימ ןּוא
 ,ןקערָאה עטקַאהעגּפָא טימ סָאװ עלַא טימ ןּוא
 ;רּבדמ ןיא ןעניֹוװ סָאװ
 ,ןטינשַאּבמּוא ןענייז רעקלעפ עלַא םורָאװ
 .ןצרַאה ןיא ןטינשַאּבמּוא ןענייז לארׂשי ןּופ זיוה עצנַאג סָאד ןּוא

 ,טדערעג ךייַא ףיוא טָאה טָאג סָאװ טרָאװ סָאד טרעהיי |
 :טנָאזעג טָאג טָאה יװַא* :לארׂשי ןּופ זיוה ריא = |
 ,ןענרעלּפָא טינ ךיז ריא טלָאז רעקלעפ יד ןּופ געוװ םעד -

 ,ןקערש טינ ךיז ריא טלָאז למיה ןּופ סנכייצ יד רַאפ ןּוא
 .ייֵז רַאפ ךיז ןקערש רעקלעפ יד ליו
 ;טַײקיטשינ זיא סָאד ,תומּוא יד ןּופ םינהנמ יד םורָאװ;
 ,טקַאהעגסוא דלַאװ ןּופ טָאה עמ סָאװ ץלָאה ַא זיא סע םורָאװ
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 .לּבּוה רעד טימ טנעה סרעטסניימ ַא ןּופ קרעוװ סָאד
 ,סע ןעמ טניײשַאּב דלָאג טימ ןּוא רעּבליז טימי
 ,סע ןעמ טקיטסעּפַאּב סרעמַאה טימ ןּוא לנענ טימ
 .ןעלקַאװ טינ ךיז לָאז סע
 ,ייז ןענייז דלעפרעצּולּפ ַא ןיא ןקָאלפ ַא יוו'
 ;ןדער טינ ןענעק יז ןּוא
 ,ןרעװ ןגָארטעג יז ןזּומ ןגָארט
 .ןזײרּפש טינ ןענעק יז לײװ
 ,ייז רַאפ ןּבָאה ארֹומ טינ טלָאז ריא
 ,ןָאט וייּב טינ ןענעק יז םורָאװ
 .יז ןיא טינ זיא ןָאט סטּוג ךיוא ןּוא

 ,הוה ןכײלג ןייד ָאטינ*
 .הרּובג ןיא ןעמָאנ ןייד זיא סיורג ןּוא ,ּוטסיּב סיורג
 ,ןטכרָאפ טינ ךיד לָאז רעװי
 ?רעקלעפ יד ןּופ גיניק
 ,סע טמּוק ריד ,רָאװרַאפ
 ,רעקלעפ עטסגילק עלַא ןשיװצ םורָאװ
 ,הכולמ רעייז לַא ןיא ןּוא
 .ןכײלג ןייד ָאטינ זיא
 ;שירַאנ ןּוא טּבערגרַאפ יז ןענייז םענייא ןיא עלַא ןּואי
 .סָאד זיא ץלָאה ַא ,גנונרעל עקיטשינ ַא
 ,טכַארּבעג שישרַּת ןּופ ךעלּברעּבליזי
 ,וָפּוא ןּופ דלָאנ ןּוא
 ,רעטסניימ ַא ןּופ טעּברַא יד
 ;טנעה סרעצלעמש ַא ןּוא
 ,שוּבלמ רעייז זיא לּפרוּפ ןּוא ָאלּב
 .עלַא יז ןענייז רעלצניק ןּופ טעּברַא יד
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 ,טָאג רעתמא רעד זיא הוהי רעּבָאיי
 ;גיניק רעקיּביײא רעד ןּוא ,טָאג רעקידעּבעל רעד זיא רע
 ,דרע יד טרעטיצ סעּכ ןייז ןּופ
 .ןרָאצ ןייז ןטלַאהסיוא טינ ןענעק רעקלעפ ןּוא
 :ייֵז ּוצ ןגָאז ריא טלָאז ױזַאי

 ,טכַאמעג טינ דרע יד ןּוא ןעלמיה יד ןּבָאה סָאװ רעטעג יד
 דרע רעד ןּופ ןייגרעטנּוא ןלעװ
 .יןעלמיה עקיזָאדיד רעטנּוא ןּופ ןּוא
 ,חֹוּכ ןייז טימ דרע יד טכַאמעג טָאה רע

 ,המכח ןייז טימ טלעו יד טקיטסעפַאּב
 .טײרּפשרַאפ ןעלמיה יד טײקידנַאטשרַאפ ןייז טימ ןּוא
 ןרענּוד ןייז ןּופ לוָק םייּבי

 ;למיה ןיא רעסַאװ ןּופ טייקליפ ַא טרעװ
 ןקלָאװ ףיוא טגנערּב רע ןּוא
 ;דרע רעד ןּופ קע ןּופ
 ,ןגער םּוצ ןצילּב טכַאמ רע
 .טניװ םעד סרעלכייּפש ענייז ןּופ סױרַא טיצ ןּוא
 ,דנַאטשרַאפ ןָא ,טּבערגרַאפ זיא שטנעמ רעכַאלטיא'

 ;ץעג םעד ןּופ דנַאש ּוצ טרעװ רעצלעמש רעכַאלטיא
 ,טָאגּפָא רענעסָאגעג ןייז זיא שלַאפ םורָאװ
 .ָאטינ יז ןיא זיא םעטָא ןייק ןּוא

 ;שינעריפרַאפ ןּופ קרעװ א ,יײז ןענייז קיטשינ* |

 .ןייגרעטנּוא יז ןלעװ טפַאשנכער רעיײז ןּופ טייצ רעד ןיא

 ;בקעי ןּופ קלח רעד זיא עקיזָאדיד יװ טיניי -
 ,ץלַא ןּופ רעפעשַאּב רעד זיא רע םורָאװ
 ;ּברַא ןייז ןּופ טבש רעד זיא לארשי ןּוא
 .ןעמָאנ ןייז זיא תֹואָבצ ןּופ הוהי

 ,שימַאַרַא ןיא טסקעט ןיא זיא וו קוסּפ * |
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 ,לטניּב ןייד דרע רעד ןּופ ףיוא ּביילקיי
 .גנורעגעלַאּב ןיא טסציז סָאװ ּוד
 :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא םורָאװ'*

 ,דִנַאל ןּופ רעניֹוװַאּב יד לָאמ סָאד סױרַא רעדיילש ךיא ,עז
 .ןריּפשרעד ןלָאז יז ידּכ ,ןקירדּוצ יז לעװ ןּוא

 !ךָארּב ןיימ ףיוא רימ ייוו'*
 !דנּוװ ןיימ זיא רעווש
 :טנָאזעג טסעװעג ּבָאה ךיא ןּוא
 ,סָאד זיא רָאנ טפַאשקנַארק ַא
 .ןגָארטרעּבירַא יז לעװ ךיא ןּוא
 ,טסיוװרַאפ זיא טלעצעג ןיימ"י

 ,ןסירעצ ןענייז קירטש עניימ עלַא ןּוא
 .ָאטינ ןענייז ןּוא רימ ןּופ סױרַא ןענייז רעדניק עניימ
 ,טלעצעג ןיימ רעדיוװ ןטײרּפשסױא לָאז רעװ ָאטינ
 .ןעגנַאהרָאפ עניימ ןעיצפיוא לָאז רעוו ןּוא
 ,רעכוטסַאּפ יד ןענייז טּבערגרַאפ םורָאװ'י

 ;טכוזעג טינ יז ןּבָאה טָאג ןּוא
 ,טקילנַאּב טינ יז ןּבָאה םּורד
 .ןרָאװעג טײרּפשעצ זיא עדַאטס עצנַאג רעייז ןּוא
 | ,טמּוק טָא גנורעה ַא !ךרָאה**

 ,דנַאלךוּפצ ןּופ ׁשַעַר רעסיורג ַא ןּוא
 ,שינעטסיװ ַא הדּוהי ןּופ טעטש יד ןכַאמ ּוצ
 - .ןלַאקַאש ןּופ גנוניֹוװ ַא

 ,געוו ןייז זיא ןשטנעמ םייּב טינ זַא ,טָאג ,סײװ ךיא**
 .טירט ןייז ןעקנעל ּוצ קידנעייג זיא ןשטנעמ םייּב טינ
 טייקיטכערעג טימ רעּבָא ,טָאג ,ךימ ףָארטשי*
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 .ןרענימרַאּפ טינ ךימ טסלָאז ידּכ ,ןרָאצ ןייד ןיא טינ
 ,טינ ךיד ןענעק סָאװ רעקלעפ יד ףיוא ןרָאצמירג ןייד סיוא סג

 ,ןעמָאנ ןייד טינ ןפּור סָאװ תוחּפשמ יד ףיוא ןּוא
 ,בקעי יז ןּבָאה טרעצרַאפ םורָאװ
 ,יטדנעלרַאפ םיא ןּוא טרעצרַאפ םיא ,ָאי
 .טסיװרַאפ גנּוניֹוװ ןייז ןּוא

 ּוצ ױזַא ,טָאג ןּופ ןּוהָימרִי ּוצ ןעװעג זיא סָאװ טרָאװ סָאד' ןאי
 :ןגָאז

 ,דנּוּב ןקיזָאדמעד ןּופ רעטרעװ יד טרעהי
 ,הדּוהי ןּופ רענעמ יד ּוצ ןדער טלָאז ריא ןּוא
 ,םִיַלָׁשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב יד ּוצ ןּוא
 :ייז ּוצ ןגָאז טסלאז ןּואי

 :לארׂשי ןּופ טָאג רעד הוהי טגָאזעג טָאה יװזַא
 ןרעהּוצ טינ טעװ סָאװ ןַאמ רעד ןטלָאשרַאפ
 ,דנּוּב ןקיזָאדמעד ןּופ רעטרעוװ יד
 ןרעטלע ערעײַא ןלױפַאּב ּבָאה ךיא סָאװי
 ןגױצעגסױרַא יז ּבָאה ךיא סָאװ גָאט םעד ןיא
 ,ןויואצלעמשנזייַא םעד ןּופ ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ
 ;לול ןיימ ּוצ טרעה :;ןגָאז ּוצ ױזַא
 ;ךייַא לעפַאּב ךיא סָאװ ץלַא יװ ױזַא ,ןָאט ייז טלָאז ריא ןּוא
 ,קלָאפ םּוצ ןייז רימ טעװ רייא ןּוא
 ;טָאג םּוצ ןייז ךייַא לעװ ךיא ןּוא
 הָעּובש יד ןייז ּוצ םַײקמ ידּכי
 ,ןרעטלע ערעײַא ןרָאװשעג ּבָאה ךיא סָאװ
 ,קינָאה ןּוא ךלימ טימ טסילפ סָאװ דנַאל ַא ןּבעג ּוצ יז
 .גָאט ןקיטניײה יװ יװַא
 !טָאג ,ןמָא :טגָאזעג ןּוא טרעפטנעעג ךיא ּבָאה

 .ּוהָּלַכַו ּוהָלָכֲאַו :ליּפשטרָאװ *
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 רעטרעװ עלַא יד סיוא ףּור :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה טָאג ןּואי
 ױװַא ,םִיַלָשּורי ןּופ ןסַאנ יד ןיא ןּוא ,הדּוהי ןּופ טעטש יד ןיא
 :ןגָאז ּוצ

 ,דנּוּב ןקיזָאדמעד ןּופ רעטרעוו יד טרעה
 .ןָאט יז טלָאז ריא ןּוא
 ןרעטלע ערעיײַא טנרָאװעג ךיא ּבָאה ןענערָאװ םורָאװי

 דנַאל ןּופ טכַארּבעגפיוא ךייַא ּבָאה ךיא סָאװ גָאט םעד ןּופ
 ,םִיַרצִמ |

 ,גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב
 ,טנרָאװעג דנַאנַאכָאנ ןּוא דנַאנַאכָאנ
 .לוק ןיימ ּוצ טרעה :ןגָאז ּוצ ױזַא
 ,טרעהעגוצ טינ ןּבָאה יז רעּבָאי
 ,רעיוא רעייז טגיינעגּוצ טינ ןּוא
 רעכַאלטיא ןעגנַאגעג ןענייז יז ןּוא
 ,ןצרַאה ןזייּב רעייז ןּופ טײקטרַאּפשענניַא רעד ןיא
 יז ףיוא טכַארּבעג ּבָאה ךיא ןּוא
 ,דנּוּב ןקיזָאדמעד ןּופ רעטרעוװ עלַא
 ,ןָאט ּוצ ןלױפַאּב יז ּבָאה ךיא סָאװ
 .ןָאטעג טינ ןּבָאה יז ןּוא

 יד ייּב ךיז טניפעג טנּוּב ַא :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה טָאג ןּואי
 יז" ,םִיַלָׁשּורְי ןּופ רעניֹוװַאּב יד יײּב ןּוא ,הדּוהי ןּופ רענעמ
 סָאװ ,ןרעטלערּוא ערעייז ןּופ דניז יד ּוצ טרעקעגמוא ךיז ןּבָאה
 ןענייז יז ןּוא ;רעטרעװ עניימ ןרעהּוצ טלָאװעג טינ ןּבָאה
 ןּבָאה טרעטשרַאּפ ;ןעניד ּוצ יז רעטעג עדמערפ ךָאנ ןעגנַאגעג
 סָאװ דנּוּב ןיימ הדּוהי ןּופ זיוה סָאד ןּוא לארׂשי ןּופ זיוה סָאד
 טָאג טָאה םּורדי* .ןרעטלע ערעייז טימ ןסָאלשעג ּבָאה ךיא
 :טנָאזעג ױזַא

 קילנמּוא ןַא יז ףיוא גנערּב ךיא ,עז

= 
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 ,ןײגסױרַא ןענעק טינ םיא ןּופ ןלעװ יז סָאװ
 ,רימ ּוצ ןעיירש ןלעװ יז ןּוא |

 ,יז ּוצ ןרעהּוצ טינ לעװ ךיא ןּוא
 הדּוהי ןּופ טעטש יד ןּואי*
 םִיַלָשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןּוא |
 ןעיירש ןלעװ ןּוא ןייג ןלעװ |
 ,יײז ּוצ ןרעכייר יז סָאװ רעטעג יד ּוצ |
 ןפלעה טינ יז יז ןלעװ ןפלעה רעּבָא |

 .קילנמּוא רעייז ןּופ טייצ רעד ןיא
 טעטש ענייד ןּופ לָאצ יד יװ ױזַא םורָאװיי !

 ,הדּוהי ,רעטעג ענייד ןעניײז
 םִיַלָשּורי ןּופ ןסַאג יד ןּופ לָאצ יד יװ יװַא ןּוא
 ,ןצעגדנַאש ּוצ תוחּבזמ טכַאמעג ריא טָאה
 .לַעּב ּוצ ןרעכייר רַאפ תוחּבזמ
 ,קלָאפ ןקיזָאדמעד רַאפ ןייז ללּפתמ טינ טסלָאג ,ּוד ןּוא'*

 .ייז רַאפ הליפּת ַא ןּוא יירשעג ַא ןּבייהפיוא טינ ןּוא
 רימ ּוצ ןפּור יז תעּב ּוצ טינ רעה ךיא םורָאװ
 .קילגמּוא רעיײז ןנעוו ןּופ

 ,זיוה ןיימ ןיא טניירפּביל ןיימ טּוט סָאװ*
 ?ליפ טימ טײקכַאלדנעש טײנַאּב יז זַא |

 ?ריד ןּופ ןרעו ןָאטענּפָא סָאד שיילפ קילײה ךרּוד לָאז ןּוא
 .ךיז וטסיײרפ לָאמסנעד ,טייקיטכעלש ןייד יב זַא |
 ,םיוּבטרעּבלײא רעגיטפַאהגײװצ ַא*

 ,ענייפ טכּורפ טימ ןייש
 ;ןעמָאנ ןייד ןפּורעג טָאג טָאה |
 רעדליּפעגמערַאיל סיורג טימ רעּבָא |
 ,ףיורעד רעייפ ַא ןדנּוצעגנָא רע טָאה |
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 .ןרעוװ טרעטשעצ ןלעװ ןגיײװצ ענייז ןּוא
 ,טצנַאלפעג ךיד טָאה סָאװ ,תֹואָבצ ןּופ טָאג םורָאװיי

 ,ריד ףיוא סטכעלש טגָאזעגנָא טָאה
 לארׂשי ןּופ זיוה םעד ןּופ טייקיטכעלש רעד ןגעוו ןּופ
 | ,הדּוהי ןּופ זיוה םעד ןּוא
 ,ןָאטעג ךיז ייּב ןּבָאה יז סָאװ
 .לַעַּב ּוצ ןרעכיײר טימ ןענערעצרעד ּוצ ךימ

 ;סײװ ךיא ןּוא ,ןסיװ טזָאלעג ךימ טָאה טָאג ןּוא;*
 .םיׂשעמ ערעייז ןזיװַאּב רימ ּוטסָאה לָאמסנעד
 ,עדלימ ַא ףָאש 'ַא יװ ןעוװעג ןיּב ךיא ןּוא*

 ;טריפעג הטיחש רעד ּוצ טרעוו סָאװ
 טסּוװעג טינ ּבָאה ךיא ןּוא
 :ןעגנּוטכַארט רימ ףיוא ןטכַארט יז זַא
 . ,טכּורפ ןייז טימ םיוּב םעד ןעגנערּבמּוא רימָאל,
 ,עקידעּבעל יד ןּופ דנַאל ןּופ ןדיינשרַאפ םיא ןּוא
 ."ןרעװ טכַאדעג טינ רעמ לָאז ןעמָאנ ןייז זַא
 ,טכערעג טסטּפשמ סָאװ תֹואָבצ ןּופ טָאג ּוד ןּוא"

 ,ץרַאה סָאד ןּוא ןרינ יד טסווּורּפ סָאװ
 ,ייז ףיוא המקנ ןייד ןעז ךימָאל
 .גירק ןיימ טקעלּפטנַא ךיא ּבָאה ריד ּוצ םורָאװ

 תֹותְנַע ןּופ טײל יד ףיוא טגָאזעג ױזַא טָאג טָאה םּורד*י
 ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןּבעל ןייד ןכּוז סָאװ
 ,טָאג ןּופ ןעמָאנ ןיא ןגָאז תואיבנ טינ טסלָאז
 ;טנַאה רעודנּוא ןּופ ןּברַאטש טינ טסלָאז ידּכ
 :טגָאועג ױזַא תֹואָבצ ןּופ טָאג טָאה םּורדי

 ;ייז טימ ּפָא ךיז ןכער ךיא ,עז



 .רידו טי ן ךיז לָאז ךיא ןעװ
 :ריד ּוצ ןדער ךיא ליװ טײקיטכערעג רעּבָא

 ?הילצמ םיעשר ןּופ נעװ רעד זיא סָאװרַאּפ
 ?עשלַאפ רעשלעפ עלַא קיאּור ןּבעל סָאװרַאּפ
 ,ץייַא ךיז ןעלצרָאװ יז ןּוא ,יײז טסצנַאלֿפ

 עב ּורפ ןנָארט ןּוא ףיוא ןעיינ יז
 .ליומ רעייז ןיא ּוטסיּב טנָאג
 .ןרינ ערע ןופ טייוו ןּוא

 ,ךימ טסנעק ,טָאנ ,ּוד ןּואי
 ;ריד ּוצ ץרַאה ןײמ טוּורּפעג טסָאה ןּוא ,ךימ טסעז

 = (4 = ווו רעד -עׂש ז-דז טל = קעװַא ייד יב עלש |

2 = , + 

 דנַאל סָאד ןרעיורט טעװ ןענַאװ זיּב"
 ?טנקירטרַאפ ןייז סעװ דלעפ ןצנַאנ ןּופ זָארג סָאד ןּוא
 ריא ןיא רעניֹוװ יד ייקיטבע לש א טא זי

 ףָס רעזרעא טי טעז רע
 ,ןפָאלענ ּוטסיּב רעיינסופ טימ ּביואי

 ,טכַאמענ דימ ךיד ןּבָאה יז ןּוא
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 ?ןטסעמרַאפ דרעפ טימ ךיז ּוטסליװ יװ טנייה
 ,דירפ ןּופ דנַאל ןיא רעכיז ּוטסיּב ןּוא
 ?ןדרַי ןּופ דלעװעג םעד ןיא ןָאט רעּבָא וטסעװ יװ
 ,זיוה סרעטָאפ ןייד ןּוא רעדירּב ענייד וליפַא םורָאװי
 ,ריד ןָא טשלעפעג ןּבָאה יז וליפַא
 ;לעק רעלּופ ַא טימ ןעירשעגכָאנ ריד ןּבָאה יז וליפַא
 .ריד ּוצ טּוג ןדער יז ןעוו יז ּביולג טינ

 ,זיוה ןיימ ןזָאלרַאפ ּבָאה ךיאי
 ;ּברַא ןיימ ןפרָאװעגקעװַא ּבָאה ךיא
 לעז ןיימ ןּופ עטּבילעג יד ןּבעגעגרעּביא ּבָאה ךיא
 .טנייפ עריא ןּופ טנַאה רעד ןיא
 ,דלַאװ ןיא ּבייֵל ַא יװ ןרָאװעג רימ זיא ּברַא ןיימי

 ,רימ ףיוא לוק ריא ןּביוהעגפיוא טָאה יז
 .ןגָארקעג טנייפ יז ךיא ּבָאה םּורד
 ?רימ ּברַא ןיימ לגיופּביור רעקיאיולק ַא זיאי
 ;ריא םּורַא דנור ןענייז ןעלניופּביױר יד
 ,דלעפ ןּופ תויח עלַא טלמַאז טיינ
 .ןסע ּוצ רעהַא יז טננערּב

 ,ןטרָאננײװ ןיימ ןּברָאדרַאפ ןּבָאה רעכּוטסַאּפ ליפי*
 ;דלעפ ןיימ ןטערטעצ
 דלעפ קיטסּולג ןיימ טכַאמעג ןּבָאה יז
 .ןטסיװ ַא רּבדמ ַא רַאפ
 ,שינעטסיװ ַא רַאפ טכַאמעג סע טָאה עמיי

 ;טײהרעטסיװ רימ ּוצ טרעיורט סע
 ,דנַאל עצנַאג סָאד זיא טסיװרַאפ
 .ןצרַאה םּוצ טינ טמענ שטנעמ ןייק םורָאװ
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 רּבדמ ןיא רעטרע עכיוה עלַא ףיואיי
 ,ןעמּוקעג רעטסיװרַאפ ןעניײז
 ,דנַאל קע ויּב דנַאל קע ןּופ טרעצרַאפ דרעװש סטָאג םורָאװ

 .ּבייֵל ןייק רַאפ דירפ ןייק ָאטינ |
 ,ןטינשעג רענרעד ןּוא ,ץײװ טייזעג ןּבָאה ייז:י -

 ;טכַארּבעג טינ ץּונ ןיײק--טגָאלּפעג ר

 ,תואּובּת ערעייַא טימ ְךייַא טמעש םּורד
 .טָאג ןּופ ןרָאצמירג םעד ןגעוו ןּופ

 ,םינכש עזייּב עניימ עלַא ףיוא-טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא* == |
 קלָאפ ןיימ ןּברַא טכַאמענ ּבָאה ךיא סָאװ ּברַא יד ןָא ןריר סָאװ !

 :לארׂשי
 ,דרע רעייז ןּופ סיוא יז סיר ךיא ,עז | 

 .ייז ןשיווצ ןּופ ןסיירסיוא ךיא לעװ הדּוהי ןּופ זיוה סָאד ןּוא
 ,ןייז טעװ סע ןּוא* -

 סיוא יז סייר ךיא יװ םעדכָאנ
 ,ןעמירַאּברעד רעדיװ יז ךיא לעװ
 ,הלחנ ןייז ּוצ ןכַאלטיא ןרעקמּוא יז לעװ ןּוא
 .דנַאל ןייז ּוצ ןכַאלטיא ןּוא
 ,ןייז טעװ סע ןּוא*

 ןענרעל יז ןלעװ ןענרעל ּבױא
 ,קלָאפ ןיימ ןּופ ןגעו יד
 '!טּבעל הוהי יװ ױזַא,:ןעמָאנ ןיימ ייּב ןרעווש ּוצ
 ,לַעַּב ייּב ןרעווש ּוצ קלָאפ ןיימ טנרעלעג ןּבָאה יז יװ ױזַא
 .קלָאפ ןיימ ןשיװצ ןרעװ טכירעגפיוא יז ןלעװ
 ,ןרעהּוצ טינ ןלעװ יז רעּבָא ּביוא*
 ,המּוא ענעי ןסיײרסיוא ךיא לעװ

 ,טָאג טגָאז ,ןעגנערּברעטנוא ןּוא ןסיירסױא |
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 ןּפיוק ריד טסלָאז ןּוא יג :טגָאזעג רימ ּוצ טָאג טָאה ױזַאי ןֹי
 ,ןדנעל ענייד ףיוא ןָאטנָא םיא ןּוא ,לטרַאג םענעסקַאלפ ַא

 ךיא ּבָאהי .ןעמּוק ןוָאל טינ םיא ּוטסלָאז רעסַאװ ןיא ןּוא
 ןָאטעגנָא ןּוא ,טָאג ןּופ טרָאװ סָאד יװ ױזַא לטרַאג םעד טפיוקעג
 רימ ּוצ ןעװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּוא* .ןדנעל עניימ ףיוא
 טסָאה ּוד סָאװ לטרַאג םעד םענ' :ןגָאז ּוצ ױזַא ,לָאמ טײװצ ַא
 ןייק ריד יג ,ףיוא ייטש ןּוא ,ןדנעל ענייד ףיוא סָאװ ,טפיוקעג
 ןיב" .ולעפ ןּופ טלַאּפש ַא ןיא ןטרָאד םיא טלַאהַאּב ןּוא ,תָרּפ
 טָאג יװ יױזַא ,תָרּפ ןיא ןטלַאהַאּב םיא ּבָאה ןּוא ןעננַאנעג -ןיא
 - ,גָעט ליפ ןּופ ףוָס םּוצ ןעװעג זיא סע ןּוא* .ןלױפַאּב רימ טָאה
 םענ ןּוא ,תָרּפ ןייק יג ,ףיוא ייטש :טגָאזעג רימ ּוצ טָאג טָאה
 ןלױפַאּב ריד ּבָאה ךיא סָאװ ,לטרַאג םעד ןטרָאד ןּופ סױרַא
 ןוא ,תָרּפ ןייק ןעגנַאגעג ךיא ןיּבי .ןטלַאהַאּב ּוצ ןטרָאד םיא
 םעד ןּופ לטרַאג םעד ןעמונענסױרַא ןּוא ,ןּבָארגעגפיױוא ּבָאה
 לטרַאג רעד טשרע ;ןטלַאהַאּב ןטרָאד םיא ּבָאה ךיא סָאװ טרָא
 זיא" .ךַאז ןייק ּוצ טגיוטעג טינ טָאה רע ,ןּברָאדרַאפ ןעוועג זיא
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ ןעװעג טָאג ןּופ טרָאװ סָאד

 :טנָאזעג טָאג טָאה ױזַא"
 ,הדּוהי ןּופ ץלָאטש םעד ןּברַאדרַאפ ךיא לעװ ױזַא
 .ןסיורג םעד ,םִיַלָׁשּורי ןּופ ץלָאטש םעד ןּוא
 קלָאפ עוייּב עקיזָאדסָאדי"

 ,רעטרעװ עניימ ןרעה טינ ןליו סָאװ
 ,ןצרַאה רעייז ןּופ טײקטרַאּפשעגניַא רעד ןיא ןעייג סָאװ
 רעטעג עדמערפ ךָאנ ןעגנַאגעג ןענייז ןּוא
 ,יײז ּוצ ןקּוּב ּוצ ךיז ןּוא ,ןעניד ּוצ יז
 לטרַאג רעקיזָאדרעד יװ ןרעוו ןלעװ
 .ךַאז ןייק ּוצ טינ גוט סָאװ
 טפעהַאּב זיא לטרַאג רעד יװ יװַא םורָאװיי
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 ,ןַאמ ַא ןּופ ןדנעל יד ּוצ
 ,לארׂשי ןּופ זיוה עצנַאג סָאד רימ ּוצ טפעהַאּב ךיא ּבָאה ױזַא
 ,טָאג טנָאז ,הדּוהי ןּופ זיוה עצנַאג סָאד ןּוא
 ,קלָאפ ַא ראפ ןייז ּוצ רימ
 ;טיײקנייש ַא רַאפ ןּוא ,ּבױל ַא רַאפ ןּוא ,ןעמָאנ ַא רַאפ ןּוא
 .טרעהעגוצ טינ ןּבָאה יז רעּבָא

 :טרָאװ עקיזָאדסָאד יז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּואיי
 :לארׂשי ןּופ טָאג רעד הוהי טגָאזעג טָאה יװַא
 .ןייו טימ טליפעגנָא טרעװ גורק רעדעװטעי
 ;ריד ּוצ ןגָאז ןלעװ יז זַא ןּוא
 ,ליֹוװ טינ ןעד רימ ןסײװ
 ?ןײװ טימ טליפעגנָא טרעוו גורק רעדעװטעי זַא
 :טנָאזעג טָאג טָאה יװַא :ײז ּוצ ןגָאז וטסלָאז*

 ,דנַאל ןקיזָאדמעד ןּופ רעניֹוװַאּב עלַא ןָא ליפ ךיא ,עז
 ,ןָארט ןייז ףיוא ןדוד ןּופ ןציז סָאװ םיכלמ יד ןּוא
 | ,םיאיבנ יד ןּוא ,םינהֹּכ יד ןּוא
 .תורּכיש טימ ,םִיַלָׁשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב עלַא ןּוא
 ,ןרעדנַא ןָא םענייא ןקַאהעצ יז לעװ ךיא ןּוא;*

 ;טָאג טנָאז ,םענייא ןיא ןיז יד יא סרעטָאפ יד יא
 ,ןעמירַאּברעד טינ ןּוא ,ןעניוש טינ לעװ ךיא
 .ןעגנערּבּוצמּוא טינ יז ,ןּבָאה תונמחר טינ ןּוא

 ,רעיוא סָאד ּוצ טגייל ןּוא טרעהי*
 ,ןּבייהרעד טינ ךייַא טלָאז ריא
 ;טדערעג טָאה טָאג םורָאװ

 ,טָאג רעייַא הוהי ּוצ דובּכ טיגי*/
 ,ןרעװ רעטצניפ טעװ סע רעדייא |
 ןגָאלשּפָא ךיז ןלעװ סיפ ערעײַא רעדייא ןּוא -
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 ,גרעּב עקיטכַאנ יד ףיוא
 ,טכיל ףיוא ןפָאה טעװ ריא ןּוא
 ,ןטָאשטױט ּוצ ןכַאמ סע טעװ רע ןּוא
 .שינכשֹוח ןיא ןרעקרַאפ ןּוא

 ,ןרעהּוצ טינ סָאד טעװ ריא זַא ןּואיי
 לעז ןיימ שינעגרָאּברַאפ ןיא ןענײװ טעװ
 ,טײקידרעּפָאה רעד ןגעוו ןּופ
 ,ןרערט טעװ ןרערט ןּוא
 ,גיוא ןיימ ,ןרערט ןיא טעװ ןייגעצ ןּוא
 .ןעגנַאפעג טרעװו טָאג ןּופ עדַאטס יד סָאװ

 ;הּכלמ-רעטּומ רעד ּוצ ןּוא ךלמ םעד ּוצ גָאז*
 ,קירעדינ ּפָארַא ךייַא טצעו
 ,גנוריצּפָאק רעײַא טָאה טרעדינעג םורָאװ
 .ןיורק עקיטכַארּפ רעײַא
 ,ןסָאלשרַאפ ןענַײז םורָד ןּופ טעטש ידי"

 ;ןענעפע לָאז רעװ ָאטינ ןּוא
 ,ןרָאװעג ןּבירטרַאפ זיא הדּוהי ץנַאג
 .ןצנַאג ןיא ןרָאװעג ןּבירטרַאפ

 טעז ןּוא ,ןגױא ערעײַא ףיוא טּבייהי
 ;ןופצ ןּופ ןעמּוק סָאװ יד
 ?ןרָאװעג ןּבעגעג ריד זיא סָאװ עדַאטס יד זיא ּוװ
 ?ענייד ףָאש ענייש יד
 ,ריד ףיוא ןצעונָא טעװ רע ןעוו ןגָאז ּוטסעװ סָאװי

 ?ריד רעּביא ןטשריפ רַאפ טניֹוװעגנייַא יז טסָאה ּוד סָאװ יד
 ,ןעמעננָא ריד ןּלעװ ןעייוו ,רָאװרַאפ
 .דניק ּוצ יורפ ַא יו



 55 הימרי 2-די-ס2 ע)

 ;ןצרַאה ןייד ןיא ןגָאז טסעװ ּוד ּביוא ןּוא=
 ?ןפָארטעג רימ סָאד טָאה סָאװרַאּפ
 ,ןגערּב ענייד ןרָאװעג טקעדעגפיוא ןענייז דניז סיורג ןייד רַאפ !
 .טירט ענייד ןרָאװעג טזײלּבטנַא !
 ,טיוה ןייז ןטייּב ישּוּכ ַא ןעק*
 ?ןקעלפ ענייז טרעּפמעל ַא ןּוא !
 ,ןָאט סטּוג ריא טנעק ױזַא !

 .ןָאט ּוצ זייּב עטניֹוװעגּוצ ריא
 טייגרַאפ סָאװ ײרּפש יװ ןטײרּפשעצ יז ךיא לעװ םּורדי=
 .רּבדמ ןּופ טניוו ןרַאפ |
 ,לרֹוג ןייד זיא סָאד=

 ,טָאג טגָאז ,רימ ןּופ לייט רענעטסָאמעגּוצ ןייד
 ,רימ ןָא ןסעגרַאפ טסָאה ּוד לי |
 .ןגיל ףיוא טרעכיזרַאפ ךיז ןּוא !
 ,םינּפ ןייד רעּביא ןגערּב ענייד ףיוא ךיוא ךיא קעד םּורדִי
 .דנַאש ןייד טעװ ןרעוו ןעזעג ןּוא |
 ,סעשוריה ענייד ןּוא ףואינ ןייד*
 --תונז ןייד ןּופ טײקכַאלדנעש יד |
 דלעפ ןיא ןכייה יד ףיוא |
 .ןטייקידרעװמוא ענד ןעועג ךיא ּבָאה !
 !ןרעװ ןייר טינ טסליוװ ,םִיַלָׁשּורי ,ריד ײװ !

 ?ךָאנ ןענַאװ רעּביא זיּב
| 
 יד ןגעװ ןּוהָימרִל ּוצ ןעוועג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד סָאװי די
 .ןשינעקירט = }

 ,הדּוהי טרעיורט סעי
 ,טכַאמשרַאפ ןענייז ןרעיוט עריא ןּוא

 ;דרע רעד ּוצ רעטצניפ ןענייז יז !

: 
| 
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 .ףיוא טייג םִיַלָׁשּורי ןּופ יירשעג סָאד ןּוא
 ;רעסַאװ ךָאנ ןעגנוי ערעייז ןקיש ינּפ ערעייז ןּואי
 ,רעסַאװ ןייק טינ יז ןעניפעג ,רעּבירג יד ּוצ ןעמּוק יז
 ;קידײל םּוא ךיז ןרעק םילּכ ערעייז
 ,טמעשרַאפ ןּוא שייִּב ןיא ןענייז יז
 .ּפעק ערעײז ןקעדרַאפ ןּוא
 ,טצַאלּפעצ זיא סָאװ דרע רעד ןגעוו ןּופ*
 ,דנַאל ןיא ָאטינ זיא ןגער ןייק לײװ
 ,שייִּב ןיא טײלרעקַא יד ןענייז
 .ּפעק ערעייז ןקעדרַאפ יז
 ,טוָאלרַאפ ןּוא טרעּבעג דלעפ ןיא ןידניה ַא וליפַא םורָאװ'
 .ָאטינ זיא זָארג ןייק לײװ
 ,רעטרע עכיוה יד ףיוא ןעייטש ןעלזייא עדליוו יד ןּואי
 ;ןלַאקַאש יו טניװ םעד ןעגנילש יז
 ,סיוא ןעייג ןגיוא ערעײז
 .ָאטינ זיא ץכַאטײרק ןייק לײװ

 ,זדנוא ןגעק תודע ןגָאז דניז ערעזדנּוא ּביוא'
 ;ןגעװ ןעמָאנ ןייד ןּופ ּוט ,טָאנ
 ,ןעגנּורעקּפָא ערעזדנּוא ןענייז ליפ םורָאװ
 .ריד ּוצ טקידניזעג ןּבָאה רימ
 ,לארׂשי ןּופ גנּונעּפָאה ּוד*
 ,טיונ ןּופ טייצ ןיא רעפלעה ןייז
 ,דנַאל ןיא רעדמערפ ַא יװ ןייז ּוטסלָאז סָאװרַאפ
 ?ןקיטכענ ּוצ טרעקרַאפ סָאװ רערעדנַאװ ַא יו ןּוא
 ,שטנעמ רעטלמּוטעצ ַא יו ןייז וטסלָאז סָאװרַאפ"
 ?ןפלעה טינ ןעק סָאװ רוּביג ַא יו
 ,טָאג ,ודנּוא ןשיװצ ךָאד טסיּב ּוד

 אעאהערעטשש = . :
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 ;זדנּוא ףיוא ןפּורעג טרעו ןעמָאנ ןייד ןּוא
 .ןזָאלרַאפ ודנּוא ּוט טינ

 ;קלָאפ ןקיזָאדמעד ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה יזַאי !
 ,ןרעדנַאװּוצמוא ּביל יז ןּבָאה יױזַא
 ;סיפ ערעייז ּפָא טינ ןטלַאה יז
 ;טָאג טינ ייז טקיליװַאּב םּורד
 ,ךערּברַאפ רעייז ןעקנעדעג רע טעװ דנּוצַא
 .דניז ערעייז ןענָאמרעד ןּוא

 :טנָאזעג רימ ּוצ טָאה טָאג ןּואי
 ,ןטּוג םּוצ קלָאפ ןקיזָאד םעד רַאפ ןייז ללּפתמ טינ טסלָאז

 ,יירשעג רעייז ּוצ טינ ךיא רעה ,ןטסַאפ יז זַא* |
 ,רעמפַאז"ש ןּוא רעפּפָאדנַארּב ףיוא ןעננערּב יז זַא ןּוא
 ;טינ יז ךיא קיליװַאּב
 טסעּפ טימ ןּוא רעננּוה טימ ןּוא דרעװש טימ טרעיינ
 .ןדנעלרַאפ יז ךיא ּוט
 :יײז ּוצ ןנָאז םיאיבנ יד ,עז ,רַאה ּוד טָאג ,ײװ :טגָאזעג ךיא ּבָאהי* -

 ךייַא ייּב טעװ רעגנוה ןייק ןּוא ,דרעווש ןייק ןעונָא טינ טעװ ריא |
 -מעד ןיא ןּבעג ךייַא ךיא לעװ םולש ןרעכיז ַא םורָאװ ,ןייז טינ !

 .טרָא ןקיזָאד
 :טגָאזעג רימ ּוצ טָאג טָאה'*

 ;ןעמָאנ ןיימ ןיא םיאיבנ יד תואיבנ ןגָאז ןגיל
 ,טקישעג ייז ּבָאה ךיא טינ
 .ןלעפאב יז באה ךיא טינ ןּוא
 ;טדערעג יז ּוצ ּבָאה ךיא טינ ןּוא
 ,טייקיטשינ ןּוא ץכַאגָאזרָאװ ןּוא ,ןגיל ןּופ גנואעז
 .תואיבנ ךייַא יז ןנָאז ,ןצרַאה רעייז ןּופ :ּורטַאּב ןּוא
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 -טגָאזעג ױזַא טָאג טָאה םּורדיי
 ,ןעמָאנ ןיימ ןיא תואיבנ ןגָאז סָאװ םיאיבנ יד ףיוא
 ,טקישעג טינ יז ּבָאה ךיא ןעוו
 רעננּוה ןייק ןּוא דרעווש ןייק :ןגָאז יז ןּוא
 ;דנַאל ןקיזָאדמעד ןיא ןייז טינ טעװ
 רעננוה ןּופ ןּוא דרעווש ןּופ
 .םיאיבנ ענעי ןרעװ טדנעלרַאפ ןלעװ

 ,ייז ּוצ תואיבנ ןנָאז יז סָאװ קלָאפ סָאד ןּואי*
 םִיַלָׁשּורי ןּופ ןטַאג יד ןיא ןפרָאװעגקעװַא ןגיל ןלעװ
 ,דרעװש רעד ןּוא רעגנּוה םעד ןגעוו ןּופ
 ;ןּבָאה טינ רעּבערנַאּב ןייק ןלעװ יז ןּוא
 ;רעטכעט ערעייז ןּוא ,ןיז ערעייז ןּוא ,רעּבײװ ערעייז ,ייז
 .טייקיטכעלש רעייז יז ףיוא ןסינסיוא לעװ ךיא ןּוא

 :טרָאװ עקיזָאדסָאד יז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּואי
 ןרערט ןיא ןגיוא עניימ ןלָאז ןייגעצ
 ,ןרעהפיוא טינ ןּוא ,טכַאנ ןּוא גָאט
 ןרָאװעג ןכָארּבעצ זיא ךָארּב סיורג ַא םורָאװ
 ;קלָאפ ןיימ רעטכָאט יורפננוי יד
 .רָאג ויּב קַאלש ןרעווש ַא

 ,דלעפ ןיא סױרַא יג ךיא זַאי*
 ;דרעװש ןּופ ענעגָאלשרעד ,טשרע
 ,טָאטש ןיא ןײרַא םּוק ךיא זַא ןּוא
 .רעגנּוה ןּופ םירּוסי ,טשרע
 ןהֹּכ רעד יא איבנ רעד יא םורָאװ
 .טשינרָאג ןסייו ןּוא ,דנַאל ןרעּביא ךיז ןעיירד

 ?הדּוהי טכַארַאפ ןטכַארַאפ ּוטסָאה*
 ?לעז ןייד טלקערַאפ ןֹויִצ ןּופ ךיז טָאה יצ
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 ,ןגָאלשעג ודנּוא ּוטסָאה סָאװרַאפ
 ?ָאטינ גנּוליײה ןייק זיא זדנּוא רַאפ זַא
 ,םולש ףיוא טפָאהעג
 ;ָאטינ זיא סטוג ןייק ןּוא
 ,גנּוליײה ןּופ טייצ ַא ףיוא ןּוא

 !שינעקערש ַא טשרע |
 ,טייקיטכעלש רעזדנוא ,טָאג ,ןסײװ רימי

 ;ןרעטלע ערעזדנּוא ןּופ דניז יד ! 
 .ריד ּוצ טקידניועג ןּבָאה רימ םורָאװ = !
 ,ןגעוו ןעמָאנ ןייד ןּופ זדנּוא טכַארַאפ טיניז !

 ;דובּכ ןייד ןּופ ןָארט םעד דנעש טינ
 .זדנוא טימ דנּוּב ןייד ןרעטשרַאפ טינ טסלָאז ,ךיז ןָאמרעד = |

 ?רעּבעגננער רעקלעפ יד ןּופ ןצעג עקיטשינ יד ןשיווצ ָאד ןענייזי
 ?ןגערײרּפש ןײלַא ןעלמיה יד ןּביג רעדָא |

 ,טָאג רעודנּוא הוהי טסיּב ּוד ,רָאװרַאּפ
 ,ריד ּוצ ןפָאה רימ ןּוא
 .ץלַא סָאד טסכַאמ ּוד םורָאװ

 :טנָאזעג רימ ּוצ טָאה טָאג ןּואי ןוה
 ,רימ רַאפ לאּומש ןּוא השמ לָאז ןייטשפיוא ןעוו

 ;קלָאפ ןקיזָאדמעד טימ טינ לעז ןיימ זיא
 .ןײגקעװַא יז ןלָאז ןּוא ,םיִנּפ ןיימ ןּופ קעװַא יז קיש

 ;ריד ּוצ ןגָאז ןלעװ יז וַא ,ןייז טעװ סע ןּואי |
 ?ןײגקעװַא רימ ןלָאז ןיהּוװ
 :ייֵז ּוצ ןגָאז ּוטסלָאז
 :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא
 ,טיוט םּוצ ,טיוט םּוצ רעװ
 ,דרעװש םּוצ ,דרעװש םּוצ רעװ ןּוא
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 ,רעגנּוה םּוצ ,רעגנוה םּוצ רעו ןּוא
 .טפַאשנעגנַאפעג ּוצ ,טפַאשנעגנַאפעג ּוצ רעוו ןּוא
 ,תוחּפשמ ריפ יז ףיוא ןצעונָא לעװ ךיא ןּואי
 :טָאג טגָאז
 ,ןּפעלש ּוצ טניה יד ןּוא ,ןענרה ּוצ דרעװש יד
 ,דרע רעד ןּופ היח יד ןּוא ,למיה ןּופ לניופ םעד ןּוא
 .ןעגנערּבוצמּוא ןּוא ןסע ּוצ
 רעדיוש ּוצ ןכַאמ יז לעװ ךיא ןּואי

 ,דרע רעד ןּופ ןכיירגיניק עלַא ייּב
 ,ןּוהָיִקזִחי ןּופ ןּוז םעד השנמ ןגעוו ןּופ
 ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד
 .םִיַלָׁשּורי ןיא ןָאטעג טָאה רע סָאװ רַאפ

 ?םִיַלָׁשּורי ,ןעמירַאּברעד ךיד טעװ רעװ םורָאװ'
 ?ןרעױדַאּב ךיד טעװ רעװ ןּוא
 ןרעקּפָא ךיז טעװ רעו ןּוא
 ?דירפ ףיוא ןגערפ ּוצ ךיד
 ,טָאג טנָאז ,ןפרָאװעגקעװַא ךימ טסָאה ּודֹ*
 ,ןייג ּוטסּוט רעטניהַא
 ;ךיד רעטשעצ ןּוא ריד ףיוא טנַאה ןיימ סיוא ךיא קערטש םּורד
 .ןעמירַאּברעד ּוצ ךיז ןרָאװעג דימ ןיּב ךיא
 לפּושטניוו ַא טימ יז לפּושטניוו ךיא ןּואי
 ;דנַאל ןּופ ןרעיוט יד ןיא
 ,קלָאפ ןיימ רעטנּוא גנערּב ךיא ,רעדניק ןָא זָאל ךיא
 .ןגעװ ערעייז ןּופ םּוא טינ ךיז ןרעק יז לײװ
 ;ןעמי יד ןּופ דמַאז יװ רעמ רימ ךרּוד ןרעװ תונמלַא ערעייזי
 ,ןטלײװרעדסױא ןַא--רעטּומ רעד ףיוא--ייז ףיוא גנערּב ךיא
 ׂ .גָאט ןטימ ןיא רעטסיוװרַאפ ַא



 6 אי א 14-9 וט

 םיצּולּפ ריא ףיוא ןָא ףרַאװ ךיא
 .ןשינעקערש ןּוא טסגנַא
 ,ןּביז ןּופ ןרעניװעג יד טרעװ טקלעוורַאפי
 ;המשנ ריא סיוא טכיוה יז
 ,גָאט ךָאנ ןעוו רעטנּוא טייג ןּוז ריא
 .טמעשרַאפ ןּוא דנַאש ּוצ טרעוװ יז
 ןּבעגרעּביא ךיא לעװ ּבײלּברעּביא רעייז ןּוא
 .טָאג טגָאז ,טנייפ ערעייז רַאפ דרעווש םּוצ

 ,עניימ רעטּומ ,רימ װי"
 ןרָאּבעג ךימ טסָאה ּוד סָאװ
 ,גירק ןּופ שטנעמ ַא
 ;דנַאל ןצנַאג ןגעק טיירטש ןּופ שטנעמ ַא ןּוא
 ,רימ ייּב טנָאמ עמ טינ ןּוא ,ןָאמ ךיא טינ
 .עלַא ךימ יז ןטליש ןגעװטסעד ןּופ

 :טנָאזעג טָאג טָאהיי
 ;ןטּוג םּוצ ןזיילרעד ךיד לעװ ךיא ,רָאװרַאפ
 ריד ייּב ןטעּב ךיז טנייפ םעד ןכַאמ לעװ ךיא ,רָאװרַאפ
 .טיונ ןּופ טייצ ןיא ןּוא קילגמּוא ןּופ טייצ ןיא
 -ןכערּבעצ ןוייַא ןעמ ןעקיי

 ?רעּפּוק ןּוא ,ןופצ ןּופ ןזייַא

 תורצֹוא ענייד ןּוא געמרַאפ ןייד:*
 ;טלָאצעג ןָא ּביור ּוצ ןּבעג ךיא לעװ
 דניז ענייד עלַא רַאפ ,ָאי
 .ןקרַאמעג ענייד עלַא ןיא שזַא

 ,טנייפ ענייד ייּב ןריפרעּבירַא ךיד לעװ ךיא ןּוא;*
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 ;טינ טסנעק ּוד סָאװ דנַאל ַא ןיא
 ,זָאנ ןיימ ןיא ןדנּוצעגנָא זיא רעייפ ַא םורָאװ
 .ןענערּב סע טעװ ְךייַא ףיוא

 ,ךָאד טסייוו ,טָאג ,וד*
 ,רימ ןָא ךיז ןָאמרעד ןּוא ,ךימ קנעדעג
 ;רעגָאיכָאנ עניימ ןָא םקֹונ ךיז יז ןּוא
 ;קעװַא ךימ םענ טינ טימעגננַאל ןייד ןגעװ ןּופ
 .דנַאש ןגעװטענײד ןּופ ןדייל ןיימ קרעמ

 ,ןרָאװעג ןענופעג ןענייז רעטרעוו ענייד יוויי
 ,ןעננולשעגנייַא יז ךיא ּבָאה ױזַא
 ,דיירפ ַא רַאפ ןעװעג רימ זיא טרָאװ ןייד ןּוא
 ,ןצרַאה ןיימ ןּופ החמׂש ַא רַאפ ןּוא
 ,ןרָאװעג ןפורעג רימ ףיוא זיא ןעמָאנ ןייד לײװ
 .תֹואָבצ ןּופ טָאג ּוד הוהי
 עכַאלײרפ ןּופ למעזעג ןיא ןסעזעג טינ ןיּב ךיאיי

 ;טכַאמעג קיטסּול ךיז ןּוא
 ,ןײלַא ןסעזעג ךיא ןיּב טנַאה ןייד ןגעװ ןּופ
 .טליפעגנָא ךימ ּוטסָאה ןרָאצ טימ םורָאװ
 ,קָאטײװ ןיימ קיּבײא ויא סָאװרַאפי*

 ?ןלײה טינ ךיז ליװ יז ,ןּכוסמ זיא דנּוװ ןיימ ןּוא
 ,רעשלַאפ ַא ךייט ַא יװ ןייז רימ ּוטסליװ
 ?עיירטעגמּוא ןרעסַאװ יו

 :טנָאזעג יװַא טָאג טָאה םורדי*
 ,ןרעקמּוא ךיד לעװ ךיא ןּוא ,ןרעקמּוא ךיז טסעװ ּוד זַא
 ;רימ רַאפ ןייטש ּוטסעװ
 ,םעניימעג ןּופ סרעייט ןעיצסױרַא טסעװ ּוד זַא ןּוא
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 ;ןייז ליומ ןיימ יװ ױזַא וטסעװ
 ,ריד ּוצ ןרעקמּוא ךיז ןלעװ ײז
 .יײז ּוצ ןרעקמּוא טינ ךיז טסעוװ ּוד ןּוא

 קלָאפ ןקיזָאדמעד ןנעקַא ןכַאמ ךיד לעװ ךיא ןּואיי
 ,רעּפּוק ןּופ רעיומ רעטקיטסעּפַאּב ַא רַאפ
 ,ריד ןגעק ןטלַאה המחלמ ןלעװ יז ןּוא
 :ןעמוקייּב טינ ךיד ןלעוו ןּוא
 ,ןפלעה ּוצ ךיד ,ריד טימ ןיּב ךיא םורָאװ
 .טָאג טגָאז ,ןייז ּוצ ליצמ ךיד ןּוא
 ,עטכעלש יד ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןייז ליצמ ךיד לעװ ךיא ןּוא:י

 .עקיטכַאמ יד ןּופ טסיופ םעד ןּופ ןזיילסיױא ךיד לעװ ןּוא

 וצ ױזַא ,רימ ּוצ ןעוועג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןוא' זופ
 :ןגָאז

 ,ּביײװ ןייק ןעמענ טינ ריד טסלָאז
 .טרָא ןקיזָאדמעד ןיא רעטכעט ןייק ןּוא ןיז ןייק ןּבָאה טינ ןּוא
 טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא םורָאװ
 רעטכעט יד ףיוא ןּוא ןיז יד ףיוא
 ,טרָא ןקיזָאדמעד ןיא ןרָאּבעג ןרעװ סָאװ
 ,טַאהעג יז ןּבָאה סָאװ סרעטּומ ערעייז ףיוא ןּוא
 ןרָאּבעג יז ןּבָאה סָאװ סרעטָאפ ערעייז ףיוא ןּוא
 . :;דנַאל ןקיזָאדמעד ןיא
 ;ןּברַאטש יז ןלעװ םירּוסי ןּופ ןטיוטי
 ,ןרעװ יז ןלעװ ןּבָארנַאּב טינ ןּוא טגָאלקַאּב טינ
 ;ןייז יז ןלעװ דהע רעד ןּופ טכיזעג ןפיוא טסימ ּוצ
 ;ןרעװ טדנעלרַאפ יז ןלעװ רעגנּוה ןּופ ןּוא דרעווש ןּופ ןּוא
 זייּפש ּוצ ןייז ןלעװ רעּבײל עטיוט ערעייז ןּוא
 ,למיה ןּופ לגיופ ןרַאּפ
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 .דרע רעד ןּופ היח רעד רַאפ ןּוא
 :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא םורָאװ/
 ,רעמָאי ןּופ זיוה ןיא ןעמּוק טינ טסלָאז
 ,ןגָאלקַאּב ןייג טינ טסלָאז ןּוא
 ,ןרעױדַאּב טינ יז טסלָאז ןּוא
 םולש ןיימ ןעמּונעגקעװַא ּבָאה ךיא םורָאװ
 ,טָאג טנָאז ,קלָאפ ןקיזָאדמעד ןּופ
 .גנּומירַאּברעד יד ןּוא ,דָאנעג יד
 ןּברַאטש ןלעװ ןיילק ןּוא סיורג ןּוא"
 ;דנַאל ןקיזָאדמעד ןיא
 ,ןרעװ ןּבָארגַאּב ןלעװ ייז טינ
 ,ייז ךָאנ ןגָאלק טעװ עמ טינ ןּוא
 ,ןדײנשנייַא ךיז טעװ עמ טינ ןּוא
 :ייז ךָאנ ןכַאמ ךילּפ ַא ךיז טעװ עמ טינ ןּוא
 ,תולבַא ןיא יז רַאפ טיורּב ןכערּב טעװ עמ טינ ןּואי
 ,ןטוט ַא ךָאנ ןטסיירט ּוצ יז
 גנוטסיירט ןּופ רעכעּב ַא ןעקנירט ןּבעג יז טעװ עמ טינ ןּוא
 .רעטּומ רעייז ךָאנ ןּוא רעטָאפ רעייז ךָאנ
 ,ןייג טינ ּוטסלָאז הדּועס ַא ןּופ זיוה ןיא ןּוא

 .ןעקנירט ּוצ ןּוא ןסע ּוצ ,ייז טימ ןציז ּוצ
 ,תֹואָבצ ןּופ הוהי טנָאזעג טָאה יװַא םורָאװ"
 :לארׂשי ןּופ טָאג רעד
 ,טרָא ןקיזָאדמעד ןּופ רעטשרַאפ ךיא ,עז
 ,געט ערעייַא ןיא ןּוא ןגיוא ערעײַא רַאפ
 ,דיירפ ןּופ לוָק םעד ןּוא טייקיטסּול ןּופ לוק םעד
 .הלּכ ַא ןּופ לוק םעד ןּוא ןתח ַא ןּופ לוק םעד

 קלָאפ ןקיזָאדמעד ּוצ ןגָאז טסעװ ּוד זַא ,ןייז טעװ סע ןּואיי
 טָאה סָאװרַאּפ :ריד ּוצ ןגָאז ןלעװ יז ןּוא ,רעטרעװ עלַא יד
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 סָאװ ןּוא ,זייּב עסיורג עקיזָאדסָאדלַא זדנּוא ףיוא טגָאזעגנָא טָאג
 רימ סָאװ דניז רעזדנּוא זיא סָאװ ןּוא ,ךערּברַאפ רעזדנּוא זיא
 :ײז ּוצ ןנָאז וטסלָאזיי ?טָאג רעזדנּוא הוהי ּוצ טקידניזעג ןּבָאה
 ,טָאג טנָאז ,ןזָאלרַאפ ךימ ןּבָאה ןרעטלע ערעייַא סָאװרַאפ
 יֵז ןּבָאה ןּוא ,רעטעג עדמערפ ךָאנ ןעננַאגעג ןענייז יז ןּוא
 ןּוא ,ןזָאלרַאפ יז ןּבָאה ךימ ןּוא ,יײז ּוצ טקּוּבעג ךיז ןּוא ,טנידעג
 רעגרע ךָאנ טָאה ריא ןּואי .טיהעג טינ יז ןּבָאה הרֹוּת ןיימ
 ךָאנ רעכַאלטיא ריא טייג טָא ןּוא ,ןרעטלע ערעיײַא ןּופ ןָאטעג
 .ןרעה ּוצ טינ ךימ ,ןצרַאה ןזיּב ןייז ןּופ טײקטרַאּפשעגנײַא רעד
 ןיא דנַאל ןקיזָאדמעד ןּופ ןפרַאװרַאפ ךייַא ךיא לעװ םורד:י
 ,טנעקעג ןּבָאה ןרעטלע ערעײַא טינ ןּוא ריא טינ סָאװ דנַאל ַא
 ;טכַאנ ןּוא גָאט רעטעג עדמערפ ןעניד ןטרָאד טעװ ריא ןּוא
 .טייקילעוטײל ןייק ןּבעג טינ ךייַא לעװ ךיא םורָאװ

 ,טָאג טגָאז ,ןעמּוק געט ,עז ,רָאװרַאפ*
 :ןרעװ טגָאזעג טינ רעמ טעװ סע ןּוא
 טכַארּבעגפיוא טָאה סָאװ טָאג טּבעל סע יװ ױזַא
 !םִיַרצִמ דנַאל ןּופ לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 טכַארּבעגפיוא טָאה סָאװ טָאג טּבעל סע יװ ױזַא :טרעיינ'*

 דנַאלךופצ ןּופ לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 !ןיהַא ןסיוטשרַאפ יז טָאה רע סָאװ רעדנעל עלַא ןּופ ןּוא
 דרע רעייז ףיוא ןרעקמּוא יז לעװ ךיא ןּוא
 .ןרעטלע ערעייז ןּבעגעג ּבָאה ךיא סָאװ

 ,טָאג טגָאז ,ךס ַא סרעשיפ ךָאנ קיש ךיא ,עז"*
 ;ןשיפסורַא יז ןלעװ יז ןּוא
 ,סרענעי ךס ַא ךָאנ ןקיש ךיא לעװ ךָאנרעד ןּוא
 ןגָאיפיונעצ יז ןלעװ יז ןּוא
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|| 
 | | ,ךייה רעדעװטעי ןּופ ןּוא ,גרַאּב רעדעװטעי ןּופ
 | .ןזלעפ יד ןּופ ןטלַאּפש יד ןּופ ןּוא
 | ,ןגעװ ערעיײז עלַא ףיוא ןענייז ןגיוא עניימ םורָאװיי

 | ,רימ רַאפ ןּופ יז ןענייז ןגרָאּברַאפ טינ
 . .ןגיוא עניימ ןגעקַא ןּופ ְךערּברַאפ רעייז זיא ןליוהרַאפ טינ ןּוא

 לּפָאט ןלָאצַאּב טשרעוצ לעװ ךיא ןּוא;*
 : ,דניז רעייז ןּוא ךערּברַאפ רעייז
 ' דנַאל ןיימ טכעוװשרַאפ ןּבָאה יז סָאװרַאפ
 ,רעטענּפָא עסואימ ערעיײז ןּופ תולבנ יד טימ
 .ּברַא ןיימ טליפעגנָא ןּבָאה ןטייקידרעװמּוא ערעיײז ןּוא

 ,גנוטסעפ ןיימ ןּוא טייקיטסעפ ןיימ ,טָאני
 טיונ ןּופ גָאט ןיא גנונירטנַא ןיימ ןּוא
 ןעמּוק רעקלעפ ןלעװ ריד ּוצ
 :ןגָאז ןלעװ ןּוא ,דרע ןקע יד ןּופ
 ,ןרעטלע ערעזדנּוא טעשריעג ןּבָאה ןגיל רָאנ
 .ָאטינ ץּונ ןייק זיא יז ןיא סָאװ ןטייקיטשינ
 ,רעטעג ןכַאמ ךיז שטנעמ ַא ןעק*י

 ?טינ רעטעג ןייק ןענייז יז זַא

 ,ןסיװ יז ךַאמ ךיא ,עז ,רָאװרַאפ'
 ןסיו ןכַאמ יז ךיא לעװ לָאמ סָאד
 ,הרּובג ןיימ ןּוא טנַאה ןיימ
 .הוהי זיא ןעמָאנ ןיימ זַא ןסיו ןלעװ יז ןּוא

 ןּבירשעגפיוא זיא הדּוהי ןּופ דניז ידיזי
 ;ץיּפש םענעטנעמיד ַא טימ ,ןעּפ רענרעויײַא ןַא טימ

 ,ןצרַאה רעייז ןּופ לװָאט ןפיוא טצירקעגסיוא
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 .תוחּבזמ ערעיײַא ןּופ רענרעה יד ףיוא ןּוא !
 ,תוחּבומ ערעייז ךָאנ ױזַא--רעדניק ערעייז ךָאנ ןעקנעּב יז יו
 ,םיוּב ןקיטפַאהנײװצ םייּב ןעגנַאטשנצעג ערעיײז ןּוא !

 .עכיוה יד ךַאלגרעּב יד ףיוא

 !דלעפ ןיא גרעּבעג ןיימ*י
 ,ּביױר ּוצ ןּבעג ךיא לעװ תורצֹוא ענייד עלַא ,געמרַאפ ןייד |

 .ןקרַאמעג ענייד עלַא ןיא דניז יד רַאפ-ןכייה ענייד
 ,הלחנ ןייד ןּופ ןילַא ךיז ןּופ ןפרַאװּפָא ךיז טסעװ ןּואי
 ;ןּבעגעג ריד ּבָאה ךיא סָאװ
 ,טנייפ ענייד ןעניד ןכַאמ ךיד לעװ ךיא ןּוא
 ;טינ טסנעק ּוד סָאװ דנַאל ַא ןיא
 ,זָאנ ןיימ ןיא ןדנּוצעגנָא ריא טָאה רעייפ ַא םורָאװ
 .ןענערּב סע טעװ קיּבייא ויּב

 :טגָאזעג טָאג טָאה יױװַא?
 ,ןשטנעמ ַא ףיוא ךיז טרעכיזרַאפ סָאװ ןַאמ רעד ןטלָאשרַאפ
 ,טלַאהנָא ןייז שיילפ טכַאמ ןּוא
 !ץרַאה ןייז ּפָא ךיז טרעק טָאג ןּופ ןּוא
 ,עטסיוו רעד ןיא קסירַאמַאט ַא יװ ןייז טעװ רע םורָאװ"
 ,סטּוג טמּוק סע ןעוו ןעז טינ טעװ ןּוא
 ,רּבדמ רעד ןיא ןשינעקירט ןיא ןעניֹוװ טעװ ןּוא
 .טצעזַאּב טינ זיא סָאװ ןקיצלַאז ַא דנַאל ַא ןיא
 ,טָאג ףיוא ךיז טרעכיזרַאפ סָאװ ןַאמ רעד טשטנעּבעג'
 !גנּורעכיזרַאפ ןייז זיא טָאג ןּוא
 ,רעסַאװ ייּב טצנַאלפעג םיוּב ַא יו ןייז טעװ רע םורָאװ"
 ,ןעלצרָאװ ענייז סױרַא רע טוָאל ךַאּב ַא ייּב סָאװ
 ,ץיה ַא טמּוק סע ןעוו טינ טקרעמ רע ןּוא
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 ,ןירג זיא טַאלּב ןייז ןּוא
 ;טינ רע טהנאד שינעקירט ןּופ רָאי ַא ןיא ןּוא
 .טכּורפ ןגָארט ףיוא טינ טרעה ןּוא

 / ,ץרַאה סָאד זיא ץלַא ןּופ רעטײרדרַאפי
 | ?ןענָאק סע ןעק רעוו-סע זיא ךַאוװש ןּוא
 : ,ץרַאה סָאד ןשרָאפ ּוט ,טָאג ,ךיאי"

 | ,ןרינ יד ןוװּורּפ ּוט
 0 ,ןגעוו ענייז טול ןכַאלטיא ןּבעג ּוצ ידּכ
 | .םיׂשעמ ענייז ןּופ טכורפ רעד טול

 -  ,טגיילעג טינ טָאה יז סָאװ ףיוא טירּב סָאװ ןוהדלעפ ַא'י
 ;טײקיטכערעגטימ טינ רעּבָא ,תורישע ןַא טכַאמ סָאװ רעד זיא
 ,ןוָאלרַאפ סע רע טעװ געט ענייז ןּופ טפלעה ןיא
 .לווונמ ַא ןּביײלּב רע טעװ ףָס ןייז ןיא ןּוא

 : ,ןָא ּבײהנָא ןּופ ןּביױהרעד ,טײקיטכַארּפ ןּופ ןָארט ּודיי
 | ,טייקילײה רעזדנוא ןּופ טרָא ּוד
 | ,טָאג ,לארׂשי ןּופ גנונעפָאה וד'*

 | ;ןרעװ טמעשרַאפ ןלעװ ,ךיד ןוָאלרַאפ סָאװ עלַא
 רימ ןּופ עטרעקענּפָא יד ןּוא
 אה ,ןרעװ ןּבירשרַאפ דרע רעד ןיא ןלעװ
 | /  ,טָאג ןוָאלרַאפ ןּבָאה יז לײװ
 .רעסַאװ עקידעּבעל ןּופ לַאװק םעד

 ,ןרעװ טלייהעג לָאז ךיא ,טָאג ,ךימ לייה:*
 ,ןרעװ ןפלָאהעג לָאז ךיא ,ךימ ףלעה
 .ּביול ןיימ טסיב ּוד םורָאװ

 האי יד עי וע הערש
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 :רימ ּוצ ןגָאז יז ,עזיי
 ?טָאג ןּופ טרָאװ סָאד זיא ּוװ
 .ןעמּוק רָאנ סע לָאז
 ןפָאלטנַא ןיּב ךיא טינ ,ךיא ןּוא*

 ,ריד רעטניה ךּוטסַאּפ ַא ןייז ןּופ
 ;ןָאט ןכַאלקילגמוא םעד טרעגַאּב ּבָאה ךיא טינ ןּוא
 ;סע טסיײװ ּוד
 ,ןּפיל עניימ ןּופ סױרַא זיא סָאװ
 .ןעוועג םינּפ ןייד רַאפ זיא
 ;ךָארּב םּוצ ןייז טינ רימ סע לָאי

 .קילגמּוא ןּופ גָאט ןיא גנוצישַאּב ןיימ ךָאד טסיּב ּוד
 ,ןרעװ טמעשרַאפ רעגָאיכָאנ עניימ ןלָאז=

 ;ןרעװ טמעשרַאפ טינ לָאז ךיא ןּוא
 ,ןרעװ ןקָארשרעד ייז ןלָאז
 .ןרעװ ןקָארשרעד טינ לָאז ךיא ןּוא
 ,קילגמּוא ןּופ גָאט םעד יז ףיוא גנערּב
 .ייז ךערּבעצ ךָארּב ןקיאייווצ ַא ןּוא

 ןלעטש ךיז טסלָאז ןּוא יג :טגָאזעג טָאג רימ ּוצ טָאה ױזַא=
 ןעמּוק םיא ךרוד סָאװ ,קלָאפ ןּופ רעדניק יד ןּופ רעיוט ןיִא
 ,סױרַא יז ןעייג םיא ךרּוד סָאװ ןּוא ,הדּוהי ןּופ םיכלמ יד ןײרַא
 טרעה :יײז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא" ;םִיַלָשּורי ןּופ ןרעיוט עלַא ןיא ןּוא
 ,הדּוהי ץנַאג ןּוא ,הדּוהי ןּופ םיכלמ ריא ,טָאג ןּופ טרָאװ סָאד
 עקיזָאדיד ןיא ןעמוק סָאװ ,םִיַלָשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב עלַא ןּוא
 ,לעז רעיײַא םּוא ךייַא טיה :טגָאזעג טָאג טָאה יװַא*: ;ןרעױט
 -1ײרַא ןּוא תּבש ןּופ גָאט ןיא אׂשמ ןייק ןגָארט טינ טלָאז ריא ןּוא
 טינ טלָאז ריא ןּוא= .םִיַלָשּורי ןּופ ןרעיוט יד ןיא ןעגנערּב
 ,תּבש ןּופ גָאט ןיא רעזייה ערעיײַא ןּופ אׂשמ ןייק ןגָארטסױרַא
 ו
 ִו
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 !| ןטלַאה טלָאז ריא ןּוא ,ןָאט טינ ריא טלָאז טעּברַא םּוש ןייק ןּוא
 ,ערעייַא ןלױפַאּב ּבָאה ךיא יװ ױזַא ,תּבש ןּופ גָאט םעד קילײה
 ,טגיינעגוצ טינ ןּוא טרעהעג טינ ןּבָאה יז רעּבָא* .ןרעטלע
 } ּוצ טינ ןקַאנ רעייז טכַאמעג טרַאה ןּבָאה יז ןּוא ,רעױא רעייז
 || ּביױא :ןייז טעװ םּורד=* .רסּומ ןייק ןעמענ ּוצ טינ ןּוא ,ןרעהּוצ
 .ןעגנערּבּוצנײרַא טינ ,טָאג טגָאז ,רימ ּוצ ןרעהּוצ ריא טעװ ןרעהּוצ
 ןּופ גָאט ןיא טָאטש רעקיזָאדרעד ןּופ ןרעיוט יד ןיא אׂשמ ןייק
 .ןָאט ּוצ טינ ,תּבש ןּופ גָאט םעד קילײה ןטלַאה ּוצ טרעיינ ,תּבש
 ו ןופ ןרעיוט יד ןיא ןעמּוק ןלעװ* ,טעּברַא םּוׁש ןייק םיא ןיא
  ןָארט ןפיוא ןציז סָאװ ןרַאה ןּוא םיכלמ טָאטש רעקיזָאדרעד
 | ןוא ,ײז ,דרעפ ףיוא ןּוא ןגעװטיײר ףיוא ןטײר סָאװ ,דוד ןּופ
 , ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןּוא ,הדּוהי ןּופ רענעמ יד ,ןרַאה ערעײז
 . .קיּביײא ףיוא טצעזַאּב ןייז טעװ טָאטש עקיזָאדיד ןּוא ;םִיַלָשּורי
 / םּורַא דנור ןּופ ןּוא ,הדּוהי ןּופ טעטש יד ןּופ ןעמּוק טעװ עמ ןּואי
 ! ןּוא ,גנורעדינ רעד ןּופ ןּוא ,ןימינּב דנַאל ןּופ ןּוא ,םִיַלָשּורי
 ,רעפּפָאדנַארּב קידנעגנערּב ,םורָד םענּופ ןּוא ,גרעּבעג םענּופ
 ןּוא ,ךיורײװ ןּוא ,רעפּפָאזײּפש ןּוא ,רעפּפָאטכַאלש ןּוא
 רעּבָא בוא .טָאנ ןּופ זיוה ןיא ,רעפּפָאקנַאד קידנעננערּב
 / ןּופ גָאט םעד קילײה ןטלַאה ּוצ ,רימ ּוצ ןרעהּוצ טינ טעװ ריא
 ! ןיא טימרעד ןעמּוקנײרַא ןּוא אׂשמ ןייק ןגָארט ּוצ טינ ןּוא ,תּבש
 ! .ַא ןדניצנָא ךיא לעװ ,תּבש ןּופ גָאט ןיא םִיַלָׁשּורי ןּופ ןרעיוט יד
 ןצַאלַאּפ יד ןרעצרַאפ טעװ סע ןּוא ,ןרעיױט עריא ןיא רעייפ
 .ןרעוו ןשָאלרַאפ טינ טעװ ןּוא ,םִיַלָשּורי ןּופ

 ּוצ ױזַא ,טָאג ןּופ ןּוהָימרִי ּוצ ןעוועג זיא סָאװ טרָאװ סָאד' ןְדֹי
 ןּופ זיוה םּוצ ןרעדינּפָארַא טסלָאז ןּוא ,ףיוא ייטש: :ןגָאז

 עניימ ןרעה ןכַאמ ךיד ךיא לעװ ןטרָאד ןּוא ,רעּפעט םעד
 / םעד ןּופ זױה םּוצ טרעדינענּפָארַא ךיא ּבָאהי .רעטרעוו
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 ןּואי .ןייטשקרעוו ןפיוא טעּברַא טכַאמ רע טשרע ,רעּפעט
 ןּברָאדרַאפ זיא םייל ןּופ טכַאמעג טָאה רע סָאװ ילּכ יד זַא !
 -רעּביא יז רע טָאה ,רעּפעט םעד ןּופ טנַאה רעד ןיא ןרָאװעג !

 ןיא ןלעפעגליֹוװ זיא סע יװ יװַא ,ילּכ רעדנַא ןַא ןיא טכַאמעג
 .ןכַאמ ּוצ רעּפעט םעד ןּופ ןניוא יד !
 :ןגָאז ּוצ ױזַא רימ ּוצ ןעוועג טָאג ןּופ טרָאװ סָאד זיא* = }

 ,רעּפעט רעקיזָאדרעד יװ ױזַא ךייַא טימ ןָאט טינ ןעד ךיא ןעקי
 .טָאג טגָאז ?לארׂשי ןּופ זיוה ריא
 ,רעּפעט םעד ןּופ טנַאה רעד ןיא םייל יװ ,טעו
 .לארׂשי ןּופ זיוה ,טנַאה ןיימ ןיא ריא טייז
 ,ךיירגיניק ַא ףיוא ןּוא קלָאפ ַא ףיוא ךיא דער עגר ןייא*
 ;ןעגנערּבוצרעטנּוא ןּוא ןפרַאוװּוצנייַא ןּוא ןסיײרּוצסױא
 ,טדערעג םיא ףיוא ּבָאה ךיא סָאװ קלָאפ סָאד זַא רעּבָאי
 ,טייקיטכעלש ןייז ןּופ םּוא ךיז טרעק
 זייּב םעד ףיוא הטרח ךיא ּבָאה
 .ןָאט ּוצ םיא טכַארטעג ּבָאה ךיא סָאװ
 ,ךיירגיניק ַא ףיוא ןּוא קלָאפ ַא ףיוא ךיא דער עגר ןייא ןּוא

 ;ןצנַאלפ ּוצ ןּוא ןעיוּב ּוצ
 ,ןגיוא עניימ ןיא טכעלש זיא סָאװ טּוט סע זַא רעּבָאי
 ,לוק ןיימ ןרעהּוצּוצ טינ |
 סטּוג םעד ףיוא הטרח ךיא ּבָאה |
 .ןקיטינַאּב ּוצ םיא טגָאזעג ּבָאה ךיא סָאװ |
 ,הדּוהי ןּופ רענעמ יד ּוצ טשרָאקַא גָאז דנּוצַא ןּואז

 ,םִיַלָשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב יד ּוצ ןּוא
 :טגָאזעג טָאג טָאה יױזַא :ןגָאז ּוצ ױזַא |
 ,קילגמּוא ןַא ךייַא ףיוא ףַאשַאּב ךיא ,טעז |
 ;גנוטכַארט ַא ְךייַא ףיוא טכַארט ןּוא |
 ,געװ ןטכעלש ןייז ןּופ רעכַאלטיא טרָאפ םּוא ְךייַא טרעק |
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 - .םיׂשעמ ערעיײַא ןּוא ןגעװ ערעײַא טרעסעּב ןּוא
 !טסיױמּוא :ןגָאז יז רעּבָאיי

 ,ןייג רימ ןלעװ ןעקנַאדעג ערעזדנּוא ךָאנ טרעיינ
 ,ןזייּב ןייז ןּופ טײקטרַאּפשעגניַא רעד טול רעכַאלטיא ןּוא

 | .ןָאט רימ ןלעװ ןצרַאה

 :טנָאועג ױזַא טָאג טָאה םורדי*
 ,רעקלעפ יד ייּב טשרָאקַא טגערפ
 !טרעהעג סנױזַא טָאה רע
 רָאג זיּב סקיטפַאהרעדיוש
 .לארׂשי יורפננוי יד ןעננַאנַאּב טָאה
 דלעפ ןּופ זלעפ ַא ןגעוו ןּופ טעװ*

 ?ןזָאלרַאפ ןֹונָבל םעד יינש רעד
 רעסַאװ עקיּפמּוד ּבילּוצ טעװ
 ?ןרעװ ןפרָאװעגקעװַא עקידעסילפ עטלַאק
 ,רימ ןָא ןסעגרַאפ טָאה קלָאפ ןיימ םורָאװ'*

 ,יײז ןרעכיײר טייקיטשינ ּוצ
 -ןגעװ ערעייז ןיא ןעלכיורטש טכַאמענ יז טָאה עמ ןּוא
 ,ןגעטש עקיּביײא יד
 ,ןגעטשייּב ףיוא ןייג ּוצ ידּכ
 .ןטערטעגסיוא טינ געוו ַא ףיוא
 ,קערש ַא רַאפ דנַאל ןייז ןכַאמ ּוצ ידּכ"

 .גנורעצּומש רעקיּבייא ןַא רַאפ
 ,ןקערשרעד ךיז טעװ ייּברַאפ ריא טייג סָאװ רעכַאלטיא
 .ּפָאק ןייז ןעלקָאש טעװ ןּוא
 ןטײרּפשעצ יז ךיא לעװ טניוװ-חרזמ ַא טימ יויי

 ;טנייפ םעד רַאפ
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 ,ןעז ךיא לעװ םינּפ רעייז טינ ןּוא ןקּור רעייז
 .ךָארּב רעייז ןּופ גָאט ןיא

 :טנָאזעג ןּבָאה ייז ,ָאייי
 ;ןּוהָימרִי ןגעק תולּוּבחּת ןטכַארטסיוא רימָאל טמּוק -
 ,ןהֹּכ םעד ןּופ ןייגרעטנּוא טינ טעװ הרֹוּת יד םורָאװ |
 ,איבנ םעד ןּופ טרָאװ סָאד ןּוא ,םכח םעד ןּופ הצע יד ןּוא |

 ,גנוצ רעד טימ ןגָאלש םיא רימָאל ןּוא טמּוק
 .דייר ענייז עלַא ןעמענרַאפ טינ ןּוא
 ,טָאג ,רימ ּוצ םענרַאּפ*

 .רעגירק עניימ ןּופ לוק םעד ּוצ רעה ןּוא
 ?ןרעװ טלָאצַאּב הער ַא הבֹוט ַא רַאפ לָא=

 .ןּבעל ןיימ רַאפ ּבּורג ַא ןּבָארגעג ןּבָאה יז םורָאװ
 ,ריד רַאפ ןייטש ןיימ קנעדעג
 ,ייז ףיוא סטּוג ןדער ּוצ
 .ייז ןּופ ןרָאצמירג ןייד ןרעקּוצּפָא
 ,רעגנוה םּוצ רעדניק ערעייז ּביג םּורדי

 ;דרעװש ןּופ טכַאמ רעד ןיא יז רעדיילש ןּוא
 ,תונמלַא ןּוא ,רעדניק ןָא ןּבײלּב רעּבײװ ערעייז ןלָאז ןּוא
 ,טסעּפ ןּופ םינּורה ןייז ןלָאז רענעמ ערעייז ןּוא
 ,המחלמ ןיא דרעווש ןּופ ןגָאלשרעד ,םירּוחּב ערעייז
 ,רעזייה ערעייז ןּופ יירשעג ַא ןרעה ךיז לָאו*

 ;הנחמ ַא םיצּולּפ יז ףיוא ןעגנערּב טסעוװ ּוד ןעוו
 ,ןעגנַאפ ּוצ ךימ ּבּורו ַא ןּבָארנעג ןּבָאה יז םורָאװ -

 .סיפ עניימ רַאפ ןטלַאהַאּב ןצענ ןּוא
 טסײװ ,טָאג ,ּוד ןּוא
 ;ןטיײט ּוצ ךימ טָארַאּב ןצנַאג רעייז |

 ,ךערּברַאפ רעייז ּוטסלָאז ןּבעגרַאּפ טינ
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 ,ריד רַאפ ןּופ דניז רעייז ּוטסלָאז ןקעמרַאפ טינ ןּוא
 ;ריד רַאפ ןרעװ טלכיורטשעג יז ןלָאז ןּוא
 .ייז טימ ךיז ןכער ןרָאצ ןייד ןּופ טייצ ןיא

 -רעּפעטַאןפיוק ריד טסלָאז ןּוא יג :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַאי ןלי
 יד ןּופ ןּוא ,קלָאפ ןּופ עטסטלע יד ןּופ ןטימ םענו ןּוא גּורק

 ןּופ לָאט םּוצ ןײגסױרַא טסלָאז ןּוא ,םינהֹּכ יד ןּופ עטסטלע
 ןפּורסיוא ןּוא ,תיסרַח רעיוט ןּופ גנַאגנייַא םייּב סָאװ ,םֹונִהְדִּב
 טסלָאז ןּוא* ,ריד ּוצ ןדער לעװ ךיא סָאװ רעטרעװ יד ןטרָאד
 :ןגָאז

 ,הדּוהי ןּופ םיכלמ ריא ,טָאג ןּופ טרָאװ סָאד טרעה
 :םִיַלָׁשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב ןּוא
 ,תֹואָבצ ןּופ הוהי טגָאזעג טָאה ױזַא
 :לארׂשי ןּופ טָאג רעד
 ,טרָא ןקיזָאדמעד ףיוא קילגמוא ןַא גנערּב ךיא ,עז
 ;ןעגנילק ןרעיוא יד םיא ןלעװ ,סע טרעה סָאװ רעכַאלטיא זַא
 ,ןוָאלרַאפ ךימ ןּבָאה יז סָאװרַאפײ
 ,טרָא ןקיזָאדמעד טדמערפרַאפ ןּבָאה ןּוא
 ,רעטעג עדמערפ ּוצ םיא ןיא טרעכיירעג ןּוא
 ,ןרעטלע ערעיײיז טינ ןּוא ,ייז טינ סָאװו
 ;טנעקעג יז ןּבָאה ,הדּוהי ןּופ םיכלמ יד טינ ןּוא
 טרָא ןקיזָאדמעד טליפעגנָא ןּבָאה יז ןּוא
 .עקידלּושמּוא ןּופ טּולּב טימ
 ,לַעַּב ּוצ תומָּב יד טיוּבעג ןּבָאה יז ןּוא*
 ,רעייפ ןיא רעדניק ערעיײז ןענעדּברַאפ ּוצ
 ,לַעַּב ּוצ רעפּפָאדנַארּב
 ,טגָאזעג ּבָאה ךיא טינ ןּוא ,ןלױפַאּב ּבָאה ךיא טינ סָאװ
 .ןעמּוקענפױרַא ןעניז ןפיוא רימ זיא סע טינ ןּוא
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 ,טָאג טנָאז ,ןעמּוק געט ,עז םּורדִי !

 = א יע א תצא א עד יה פשאײ ?ךהנ= 604 = עי

 ,"תָפֹוּת, ןרעװ ןפורעג רעמ טינ טעװ טרָא רעקיזָאדרעד ןּוא
 ,"םֹונֵהְדִּב ןּופ לָאט רעד , ןּוא
 ,"גנוטייט ןּופ לָאט רעד, טרעיינ

 טשינ ּוצ ןכַאמ לעװ ךיא ןּואי |

 ,טרָא ןקיזָאדמעד ןיא םִילָשּורי ןּוא הדּוהי ןּופ טָארַאּב םעד
 ,טנייפ ערעייז רַאפ דרעוש ןכרּוד ןלַאפ ןכַאמ יז לעװ ןּוא
 ;ןּבעל רעייז ןכּוז סָאװ יד ןּופ טנַאה רעד ךרּוד ןּוא
 רעּבײל עטיוט ערעיײז ןּבעג לעװ ךיא ןּוא
 ,למיה ןּופ לגיופ ןרַאפ זייּפש ּוצ
 .דרע רעד ןּופ היח רעד רַאפ ןּוא
 טָאטש עקיזָאדיד ןכַאמ לעװ ךיא ןּוא
 ;גנורעצּומש ַא רַאפ ןּוא קערש ַא רַאפ
 ,ןקערשרעד ךיז טעװ ייּברַאפ ריא טייג סָאװ רעכַאלטיא
 .ןגָאלּפ עריא עלַא ףיוא ןרעצּומש טעװ ןּוא
 ,ןיו ערעייז ןּופ שיילפ סָאד ןסע ןכַאמ יז לעװ ךיא ןּואי
 ,רעטכעט ערעייז ןּופ שיילפ סָאד ןּוא
 ,ןסע יז ןלעװ שיילפ סנרעדנַא םעד רענייא ןּוא
 ,גנּוקירד רעד ןיא ןּוא גנורעגעלַאּב רעד ןיא
 ,ןּבעל רעיײז ןכּוז סָאװ יד ןּוא ,טנייפ ערעייז סָאװ
 .ןקירד יז ןלעװ

 יד ןּופ ןגיױא יד רַאפ גּורק םעד ןכערּבעצ טסלָאז ןּואיי |
 :ייז וצ ןגָאז טסלָאז ןּוא;* ,ריד טימ ןעייג סָאװ ןשטנעמי

 :תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאזעג טָאה יױזַא
 .קלָאפ עקיזָאדסָאד ןכערּבעצ ךיא לעװ יװַא |

 ,טָאטש עקיוָאדיד ןּוא
 ,רעּפעט ַא ןּופ ילּכ ַא טכערּבעצ עמ יװ יױװַא |

 ;ןרעװ טכיררַאפ רעמ טינ ןעק יז זַא
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 ,תֶפֹוּת ןיא ןּבָארנַאּב טעװ עמ ןּוא
 ..ןּבָארגַאּב ּוצ ףיוא ןייז טינ טעװ טרָא ןייק רעמ לײװ
 ,טָאג טגָאז ,טרָא ןקיזָאדמעד ּוצ ןָאט ךיא לעװ יזַאי

 ,רעניֹוװַאּב ענייז ּוצ ןּוא
 .תֶפֹוּת יװ ױזַא טָאטש עקיזָאדיד ןכַאמ ּוצ ידּכ

 ,םִיַלָׁשּורי ןּופ רעויײה יד ןּוא-*
 ,עניירמּוא יד ,הדּוהי ןּופ םיכלמ יד ןּופ רעזייה יד ןּוא
 --תֶפֹוּת ןּופ טרָא רעד יװ ױזַא ןייז ןלעװ
 רעכעד ערעײז ףיוא טרעכײרעג טָאה עמ סָאװ רעזייה עלַא
 ,למיה ןּופ ליח ןצנַאג םּוצ
 | .רעטעג עדמערפ ּוצ רעפּפָאסיג ןסָאגעג ןּוא

 | םיא טָאה טָאנ סָאװ ,תֶפֹוּת ןּופ ןעמוקעג זיא ּוהָימרִי ןּואיי
 | וה ןיא טלעטשעג ךיז טָאה רע ןּוא ,ןנָאז תואיבנ טקישעג ןיהַא
 | :קלָאפ ןצנַאג םּוצ טגָאזעג טָאה ןּוא ,זיוה סטָאג ןּופ
 ,תֹואָבצ ןּופ הוהי טגָאזעג טָאה יױזַא'*

 :לארׂשי ןּופ טָאג רעד
 ,ךֵרּכ ןקיזָאדמעד ףיוא גנערּב ךיא ,עז
 ,טעטש ענייז עלַא ףיוא ןּוא
 ,םיא ףיוא טגָאזעגנָא ּבָאה ךיא סָאװ וייּב עצנַאג סָאד
 ,ןקַאנ רעייז טכַאמעג טרַאה ןּבָאה יז לײװ
 .רעטרעוװ עניימ ןרעהּוצּוצ טינ

 ןעװעג זיא סָאװ ,ןהֹּכ םעד רַמָא ןּופ ןּוז רעד רּוחׁשַּפ ןּואי ר
 טרעהעג טָאה ,טָאג ןּופ זיױה ןיא רעעופיוארעּביױא רעד

 טָאה רּוחׁשַּפ-ןּוא* .רעטרעװ עקיזָאדיד ןגָאז תואיבנ ןּוהָימרִי
 םעד ןיא טלעטשעגנײרַא םיא טָאה ןּוא ,ןאיבנה ּוהָימרִי ןגָאלשעג
 ןיא סָאװ ,ןימינּב ןּופ רעיוט ןטשרעּביוא ןיא סָאװ ץָאלקננַאװצ
 טָאה רּוחשַּפ זַא ,ןגרָאמ ףיוא ןעװעג זיא סע ןּוא" .טָאג ןּופ זיוה
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 םיא ּוצ ּוהָימרִי טָאה ,ץָאלקננַאװצ ןּופ ןּוהָימרִי ןעמּונעגסױרַא
 -רֹונָמ טרעיינ ,ןעמָאנ ןייד ןפּורעג טָאג טָאה רּוחשַּפ טינ :טגָאזעג
 .יביבָסִמ
 :טנָאזעג טָאג טָאה ױזַא םורָאװי
 ,ןײלַא ריד רַאפ קערש ַא רַאפ ךיד ךַאמ ךיא ,עז
 ;רעּבָאהּביל ענייד עלַא רַאפ ןּוא
 ,טנייפ ערעייז ןּופ דרעװש רעד ךרּוד ןלַאפ ןלעװ יז ןּוא
 ;ןעװוצ סע ןלעװ ןגיוא ענייד ןּוא
 ןּבעג ךיא לעװ הדּוהי ץנַאג ןּוא
 ,לבָּב ןּופ ךלמ םעד ןּופ טנַאה רעד ןיא
 ,לבָּב ןייק ןּבײרטרַאפ יז טעװ רע ןּוא
 .דרעווש ןטימ ןגָאלשרעד יז טעװ ןּוא
 טָאטש רעקיזָאדרעד ןּופ םּוטכײר סָאדלַא ןּבעג לעװ ךיא ןּוא*
 ,טיײקרעיײט ריא לַא ןּוא ,ימ ריא לַא ןּוא
 הדּוהי ןּופ םיכלמ יד ןּופ תורצֹוא עלַא ךיוא
 ,טנייפ ערעיײז ןּופ טנַאה רעד ןיא ,ןּבעג ךיא לעװ
 ,ןּביורעצ יז ןלעװ יז ןּוא
 .לבָּב ןייק ןעננערּב יז ןּוא ןעמענ יז ןלעװ ןּוא
 ,זיוה ןייד ןּופ רעניֹוװַאּב עלַא ןּוא ,רּוחשַּפ ,ּוד ןּוא"
 ,טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןייג טעװ
 ,ןעמּוק ּוטסעװ לבָּב ןייק ןּוא
 ,ןּברַאטש ּוטסעװ ןטרָאד ןּוא
 ,ןרעװ ןּבָארנַאּב ּוטסעװ ןטרָאד ןּוא
 רעּבָאהּביל ענייד עלַא ןּוא ּוד
 .ןגיל טימ טגָאזעג תואיבנ יז טסָאה ּוד סָאװ

 ,טָאג ,טדערעגרעּביא ךימ טסָאהי -

 ,ןרָאװעג טדערעגרעּביא ןיּב ךיא ןּוא
 .םּורא דנּור קערש ַא *
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 ;ןעמוקעגייּב טסיּב ןּוא ,טקרַאטשעגרעּביא ךימ טסָאה
 | ,גָאט ןצנַאג ַא רעטכעלעג םּוצ ןרָאװעג ןיּב ךיא
 .רימ ןּופ ןטעּפש טּוט רעכַאלטיא
 ,ןעיירש ךיא ּוט ,דער ךיא רָאנ ןעוו םורָאװי
 .סיוא ךיא ףּור "!ּביור ןּוא טכערמּוא;
 ןרָאװעג רימ זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ,רָאװרַאפ
 | .גָאט ןצנַאג ַא גנורעטסעל ּוצ ןּוא דנַאש ּוצ
 ; ,ןענָאמרעד טינ םיא לעװ ךיא :טגָאזעג טסעוװעג ּבָאה ךיא ןּואי
 | ;ןעמָאנ ןייז ןיא ןדער טינ רעמ לעװ ןּוא
 ,רעייפ קידענערּב ַא יו ןצרַאה ןיימ ןיא זיא סע רעּבָא
 ,רענייּב עניימ ןיא ןסָאלשעגנײַא
 ,ןטלַאהּוצנייַא סע ךיז רעטַאמ ךיא ןּוא
 | .טינ ןעק ךיא רעּבָא

 ,ליפ ןּופ דיר עזייּב יד טרעהעג ּבָאה ךיא ,ָאיי"
 :םּורַא דנּור קערש ַא
 !ןרסמרַאפ םיא רימָאל ןּוא ,טרסמ,
 טניירפ עטּוג עניימ עלַא
 :ךָארּב ןיימ ףיוא ןרעיול
 ,ןרעװ טרַאנרַאפ רע טעװ רשפא
 ,ןעמּוקייּב םיא ןלעװ רימ ןּוא
 .םיא ןּופ המקנ רעזדנּוא ןעמענ ןּוא
 רימ טימ זיא טָאג רעּבָאי

 ,רעקיטכַאמ ַא רוּביג ַא יװ
 ,ןרעװ טלכיורטשעג רעגָאיכָאנ עניימ ןלעװ םּורד
 ;ןריפסיוא טינ ןלעװ ןּוא
 ,טקילגַאּב טינ ןּבָאה יז לײװ ,רעייז טמעשרַאפ ןרעוו יז
 .ןרעװ ןסעגרַאפ טינ טעװ סָאװ דנַאש עקיּביײא ןַא

 ,ןטכערעג םעד טסווּורּפ סָאװ ,תֹואָבצ ןּופ טָאג ּוד ןּואיי
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 ,ץרַאה סָאד ןּוא ןרינ יד טסעז סָאװ
 ,ייז ןּופ המקנ ןייד ןעז ךימָאל
 .גירק ןיימ טקעלּפטנַא ךיא ּבָאה ריד ּוצ םורָאװ

 ,טָאג וצ טגניזי*
 ,טָאג ןּביױל טּוט
 ןעמערָא םעד ןּופ לעז יד ןעװעג ליצמ טָאה רע םורָאװ
 .רעוטסטכעלש יד ןּופ טנַאה רעד ןּופ

 גָאט רעד ןטלָאשרַאפ-+
 !ןרָאװעג ןרָאּבעג םיא ןיא ןיּב ךיא סָאװ
 ןרָאּבעג ךימ טָאה רעטּומ ןיימ סָאװ גָאט רעד
 !טשטנעּבעג טינ ןייז לָאז
 רעטָאפ ןיימ טָאה סָאװ שטנעמ רעד ןטלָאשרַאפ*

 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טכַארּבעג הרּוׂשּב יד
 ;ןרָאװעג ןרָאּבעג ריד זיא לנניא ַא
 !םיא רע טָאה טיירפרעד ןעיירפ
 טעטש יד יװ ןייז לָאז שטנעמ רענעיי*

 ;טמירַאּברעד טינ ןּוא טרעקעגרעּביא טָאה טָאג סָאװ
 ,ירפ רעד ןיא הללי ַא ןרעה לָאז רע ןּוא
 ;גָאט ןטימ ןיא יירשעג ַא ןּוא
 ,טכַארט ןּופ טייטעג טינ ךימ טָאה "רע סָאװרַאפיי

 ,ןייז רבק ןיימ לָאז רעטּומ ןיימ זַא
 .קידעגָארט קיּביײא טכַארט ריא ןּוא
 סױרַא טכַארט ןּופ ךיא ןיּב רָאג סָאװ ךָאנ*

 ,רעמּוק ןּוא שינרעטַאמ ןעז ּוצ
 ?געט עניימ ןלָאז דנַאש ןיא ןייגסיוא ןּוא

 .טָאג *
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 ןעװ ,טָאג ןּופ ןּוהָימרִי ּוצ ןעוועג זיא סָאװ טרָאװ סָאד אר
 ןּז םעד רּוחשַּפ טקישעג םיא ּוצ טָאה ּוהָיִקדִצ ךלמ רעד

 ּוצ יװַא ,ןהֹּכ םעד ,ןהָיִׂשַעַּמ ןּופ ןּוז םעד הָיְנַפצ ןּוא ,ןהָיְּכלַמ ןּופ
 םורָאװ ,טָאג יײּב ודנוא רַאפ ,ךיד טעּב ךיא ,גערפ :ןגָאז
 ;ןדנוא ףיוא המחלמ טלַאה לבָּב ןּופ ךלמ רעד רַּצארדַכּובנ
 ןּוא ,רעדנוװ ענייז עלַא יװ ױזַא זדנּוא טימ ןָאט טָאג טעװ רשפא
 .זדנּוא ןּופ ןעיצּפָא טעװ רע

 ּוצ ןגָאז ריא טלָאז ױזַא :טגָאזעג יז ּוצ ּוהימרי טָאה;
 :ןּוהָיִקדִצ
 :לארׂשי ןּופ טָאג רעד הוהי טגָאזעג טָאה ױזַא*
 ,טנַאה רעייַא ןיא סָאװ המחלמ-לּכ יד םּוא ירד ךיא ,עז
 רעיומ רעד ןּוּפ ןסיורד המחלמ טימרעד טלַאה ריא סָאװ
 ,לבָּב ןּופ ךלמ םעד ןגעקַא
 ,ךייַא ףיוא ןרעגעל סָאװ ,םידׂשּכ יד ןגעקַא ןּוא
 .טָאטש רעקיזָאדרעד ןיא ןעלמַאזנייַא יז לעװ ךיא ןּוא
 ,ךייַא טימ ןטלַאה המחלמ א אפּוג ךיא ןּואי
 ,םערָא ןקרַאטש ַא טימ ןּוא טנַאה רעטקערטשעגסיוא ןַא טימ
 .ןרָאצ סיורג טימ ןּוא ,םירג טימ ןּוא ,סעּכ טימ ןּוא
 ,טָאטש רעקיזָאדרעד ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןגָאלש לעװ ךיא ןּוא*
 ;המהּב יא שטנעמ יא
 .ןּברַאטש יז ןלעװ טסעּפ רעסיורג ַא ןּופ

 ,טָאג טגָאז ,ךָאנרעד ןּואי
 ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ּוהָיִקדִצ ןּבעג ךיא לעװ
 ,קלָאפ סָאד ןּוא ,טכענק ענייז ןּוא
 טָאטש רעקיזָאדרעד ןיא ןּבילּבעגרעּביא ןענייז סָאװ יד
 ,רעגנּוה םעד ןּופ ןּוא ,דרעװש רעד ןּופ ,טסעּפ רעד ןּופ
 ,לבָּב ןּופ ךלמ םעד רַצאֶרדַכּובנ ןּופ טנַאה רעד ןיא
 ,טנייפ ערעייז ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּוא
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 ;ןּבעל רעייז ןכּוז סָאװ יד ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּוא !
 ;דרעװש ןּופ ףרַאש ןטימ ןגָאלשרעד יז טעװ רע ןּוא |
 ,ןעניוש טינ יז טעװ רע |

 ,ןּבָאה תונמחר טינ ןּוא ןעמירַאּברעד טינ טעװ ןּוא

 :ןגָאז וטסלָאז קלָאפ ןקיזָאדמעד ּוצ ןּואי
 :טנָאזעג טָאג טָאה יװַא
 ןּבעל ןּופ געװ םעד ךייַא רַאפ גייל ךיא ,עז
 .טיוט ןּופ געוו םעד ןּוא
 ,טָאטש רעקיזָאדרעד ןיא ןציז טּבײלּב סָאװ רעד"
 ,דרעוװש ןּופ ןּברַאטש טעװ
 ,טסעּפ ןּופ ןּוא ,רעגנוה ןּופ ןּוא
 סױרַא טייג סָאװ רעד רעּבָא

 ,ךייַא ףיוא ןרעגעל סָאװ םידׂשַּכ יד ּוצ ןלַאפּוצ טעװ ןּוא
 ,ןּבעל ןּביײלּב טעװ !

 .סניװעג םּוצ ןייז םיא טעװ שפנ ןייז ןּוא
 טָאטש רעקיזָאדרעד ןגעק םינּפ ןיימ ןָאטעג ּבָאה ךיא םורָאּוװ'

 ;טָאג טגָאז ,ןטּוג םּוצ טינ ןּוא ןזייּב םּוצ
 לבָּב ןּופ ךלמ םעד ןּופ טנַאה רעד ןיא
 ןרעװ ןּבעגעגרעּביא יז טעװ
 ,רעייפ ןיא ןענערּברַאפ יז טעװ רע ןּוא

 :הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ןּופ זיוה םּוצ ןּואי
 .טָאג ןּופ טרָאװ סָאד טרעהי
 :טנָאזעג טָאג טָאה ױזַא ,דוד ןּופ זיוה*
 ,ירפ רעד ןיא טּפשמ ַא טלַאה/
 ,טנַאה סרעקירד םעד ןּופ ןטלונַאּב םעד ליצמ טייז ןּוא
 ,רעייפ ַא יװ ןײנסױרַא טינ לָאז ןרָאצמירג ןיימ ידּכ
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 ,ןייז טינ לָאז רעשעל ןייק זַא ןענערּב ןּוא
 .םיׂשעמ עזייּב ערעיײַא ןגעוו ןּופ

 ,לָאט ןּופ ןרעניוװַאּב ,ריד ּוצ םּוק ךיא ,עזי*
 ;טָאג טנָאז ,ןיולּפ ןּופ זלעפ ּוד
 !ודנּוא ףיוא ןרעדינ טעװ רעװ :טגָאז סָאװ ריא
 ?ןעגנּוניֹוװ ערעזדנּוא ןיא ןעמּוק טעװ רעװ ןּוא
 ךייַא טימ ןענעכערּפָא ךיז לעװ ךיא ןּואי

 ;טָאג טנָאז ,םיׂשעמ ערעײַא ןּופ טכורפ רעד טול
 ,דלַאװ ריא ןיא רעייפ ַא ןדניצנָא לעװ ךיא ןּוא
 .ריא םּורַא סָאװ ץלַא ןרעצרַאפ טעװ סע ןּוא

 , םעד ןּופ זיוה םּוצ ּפָארַא רעדינ :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַאי בר
  עקיזָאדסָאד ןטרָאד ןדער טסלָאז ןּוא ,הדּוהי ןּופ ךלמ

 ! הדּוהי ןּופ ךלמ ּוד ,טָאנ ןּופ טרָאװ סָאד רעה :ןגָאז ןּואי ,טרָאװ
 / ןייד ןּוא ,טכענק ענייד ןּוא ,ּוד ,דוד ןּופ ןָארט ןפיוא טסציז סָאװ
 | טָאג טָאה יװַא* .ןרעױט עקיזָאדיד ןיא ןעמּוק סָאװ ,קלָאפ
 | | :טגָאזעג

  ןטלווַאּב םעד ליצמ טייז ןּוא ,טיײקיטכערעג ןּוא טכער טּוט
 , ןַא ןּוא ,םותי ַא ,ןדמערפ ַא ןּוא ;טנַאה סרעקירד םעד ןּופ
 קידלישמוא ןּוא ,ןּבױרַאּב טינ ,ןעדווירק טינ ריא טלָאז ,הנמלַא
 ! םורָאװ* .טרָא ןקיזָאדמעד ןיא ןסינרַאפ טינ ריא טלָאז טּולּב
 . יד ןיא ןעמּוק ןלעװ ,ךַאז עקיזָאדיד ןָאט ריא טעװ ןָאט ּביוא
 ןופ ןָארט ןפיוא ןציז סָאװ םיכלמ זיוה ןקיזָאדמעד ןּופ ןרעיוט
 . ענייז ןּוא ,רע ,דרעפ ףיוא ןּוא ןגעװטײר ףיוא ןטייר סָאװ ,דוד
 . ןרעהוצ טינ טעװ ריא רעּבָא ּביוא* .קלָאפ ןייז ןּוא ,טכענק
 / טסיװ ּוצ זַא ,טָאג טגָאז ,רימ ייּב ךיא רעװש ,רעטרעוו עקיזָאדיד
  טגָאועג טָאג טָאה ױזַא םורָאװ" .זיוה עקיזָאדסָאד ןרעװ טעװ
 :הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ןּופ זיוה םעד ףיוא
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 ,ןעװעג רימ ּוטסיּב דָעֹלִג
 ;ןֹונָבל ןּופ ץיּפש רעד
 ,רּבדמ ַא רַאפ ןכַאמ טינ ךיד לעװ ךיא ּביױא
 !עטניֹוװַאּב טינ טעטש רַאפ
 ,רערעטשעצ ריד ףיוא ןטײרּבנָא לעװ ךיא ןּואי
 ,גייצעג ןייז טימ ןכַאלטיא
 ,ןרעדעצ ענעּבילקעג ענייד ןקַאהּפָא ןלעװ יז ןּוא
 .רעייפ ןיא ןפרַאװנײרַא ןּוא

 רעקיזָאדרעד ײּברַאפ ןיינייּברַאפ ןלעװ רעקלעפ ליפ ןּואי
 טָאה סָאװרַאפ :ןרעדנַא םּוצ רענייא ןגָאז ןלעװ יז ןּוא ,טָאטש
 טעװ עמ ןּוא* ?טָאטש רעסיורג רעקיזָאדרעד ּוצ ןָאטעג ױזַא טָאג
 ,טָאג רעייז הוהי ןּופ דנּוּב םעד ןזָאלרַאפ ןּבָאה יז סָאװרַאפ :ןגָאז
 .טנידעג יז ןּוא ,רעטעג עדמערפ ּוצ טקּוּבעג ךיז ןּבָאה ןּוא

 יי יי ר עט יעטאא

 ,ןטיוט ןפיוא ןעניײװ טינ טלָאז ריאי"
 | ;םיא ףיוא ןרעױדַאּב טינ ןּוא
 ,קעװַא טייג סָאװ םעד ףיוא טניײװ ןענײװ
 ןרעקמּוא טינ רעמ ךיז טעװ רע םורָאװ
 .טרּוּבעג ןייז ןּופ דנַאל סָאד ןעז ןּוא

 ןּופ ןּוז םעד םּולַש ףיוא טגָאזעג טָאג טָאה יױװַא םורָאװי
 םעד ףיוא טגיניקעג טָאה סָאװ ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ּוהָיִׁשאֹי
 ןּופ ןעגנַאגעגקעװַא זיא סָאװ ןּוא ,ןּוהָיִשאֹי רעטָאפ ןייז ןּופ טרָא
 .ןיהַא ןרעקמּוא טינ רעמ ךיז טעװ רע :טרָא ןקיזָאדמעד :
 ןטרָאד ,ןּבירטרַאפ םיא טָאה עמ ןיהּוװ טרָא םעד ןיא טרעיינ'* !
 טינ רעמ רע טעװ דנַאל עקיזָאדסָאד ןּוא ,ןּברַאטש רע טעװ
 .ןעונָא

 ,טײקכַאלרעמּוא טימ זיוה ןייז טיוּב סָאװ רעד ,ײװ*
 ;טכערמּוא טימ ןּבוטשרעּבױא ענייז ןּוא
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 ,טסיומּוא רבח ןייז טימ טעּברַא סָאװ
 ;ןיול ןייז טינ םיא טיג ןּוא
 ,זיוה סיורג ַא ןעיוּבפיוא רימ לעװ ךיא :טגָאז סָאװ'*

 ;עמַארעג ןּבוטשרעּביױא ןּוא
 ;רעטצנעפ סיוא ךיז טדיינש רע ןּוא
 ,רעדעצ טימ סע טקעדַאּב רע ןּוא
 !ּברַאפ טימ סע טרימשַאּב ןּוא
 !ץלָאהרעדעצ טימ ךיז טסעמרַאפ ּוד ליװ ,ןגיניק ּוטסליוװי

 ,ןעקנּורטעג ןּוא ןסענעג טָאה ,רָאװרַאּפ ,רעטָאפ ןייד
 ,טייקיטכערעג ןּוא טכער ןָאטעג טָאה רע רעּבָא
 .ןעוועג טּוג םיא זיא םּורד
 ,ןויבא ןּוא ןַאמערָא ןּופ טּפשמ םעד טּפשמעג טָאה רעי*

 .טּוג ןעוועג זיא םּורד
 ,ךימ ןענעקרעד זיא סָאד ,רָאװרַאפ
 .טָאג טגָאז
 רעמ טינ ןענייז ץרַאה ןייד ןּוא ןגיוא ענייד רעּבָא

 ,ןיוועג ןייד ףיוא רָאנ יו
 ,ןסינרַאפ ּוצ טּולּב קידלּושמּוא ףיוא ןּוא
 .ןיגַאּב ּוצ גנוקירד ףיוא ןּוא ּביור ףיוא ןּוא

 . ןּופ ןוז םעד םיִקָיֹוהי ףיוא טגָאועג יױװַא טָאג טָאה םּורדי*
 | :הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ןּוהיִשאֹי

 :םיא ףיוא ןגָאלק טינ טעװ עמ
 י!רעטסעװש יו, :ןּוא "!רעדּורּב ןיימ ייװ
 :םיא ףיוא ןגָאלק טינ טעװ עמ
 !ץנַאלג ןייז ײװ,:ןּוא !רַאה ײװ
 ,ןרעװ ןּבָארנַאּב רע טעװ לזייא ןַא ןּופ שינעּבערגַאּב ידי

 ,ןפרָאװעגקעװַא ןּוא טּפעלשעג
 .םִיַלָשּורי ןּופ ןרעיוט יד ןּופ קעװַא
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 ,יירש ןּוא ןֹונָבל םּוצ ףױרַא ייני
 ,לוק ןייד סױרַא זָאל ןֶׁשֶּב ןיא ןּוא
 ,םירָבַצ ןּופ יירש ןּוא :

 .רעּבָאהּביל ענייד עלַא ןענייז ןכָארּבעצ םורָאװ
 ,הולַש ןייד ןיא ריד ּוצ טדערעג ּבָאה ךיאיי !
 ;ןרעה טינ ליװ ךיא :טגָאזעג ּוטסָאה |

 ,ןָא טנוּוי ןייד ןּופ געוו ןייד זיא סָאד
 .לוק ןיימ ּוצ טינ טסרעה ּוד זַא
 ,טניוו רעד ןרעטיפ טעװ רערעטיפ ענייד עלַא=

 ;ןייג טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןלעװ רעּבָאהּביל ענייד ןּוא
 ןרעוו דנַאש ּוצ ןּוא ןעמעש ךיז ּוטסעװ לָאמסנעד טשרע

 .טייקיטכעלש ןייד לַא ןגעוו ןּופ |
 ,ןֹונָבל ןּופ ןרעניֹוװַאּב ּוד=*

 ,ןרעדעצ ןיא עטסענעגנייַא ּוד !
 ,ןעײװ ןעמּוק ריד ףיוא ןעוו ,ןייז וטסעװ טנחַאּב יו
 !ןרעניוװעג ַא ןּופ יװ קָאטײװ ַא

 יע יי יי יט

 ,טָאג טגָאז ,ּבעל ךיא יװ יוװַא+
 ,הדּוהי ןּופ ךלמ רעד ,ןעמיקִיוהי ןּופ ןּוז רעד ּוהָיְנִּכ ןעוו |

 ,טנַאה רעטכער ןיימ ףיוא גנירלגיז רעד ןייז לָאז |
 !ןסײרּפָארַא ןטרָאד ןּופ ךיד ךיא לעװ |
 ןּבעג ךיד לעװ ךיא ןּוא?
 ,ןּבעל ןייד ןכּוז סָאװ יד ןּופ טנַאה רעד ןיא |
 ,ייז רַאפ ךיז טסקערש ּוד סָאװ יד ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּוא |

 ,לבָּב ןּופ יי םעד רַּצאֶרדַכּובנ ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּוא
 .םידׂשַּכ יד ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּוא
 ,ךיד ןפרַאװרַאפ לעװ ךיא ןּואי
 ,ןרָאּבעג ךיד טָאה סָאװ רעטּומ ןייד ןּוא !
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 ,דנַאל רעדנַא ןַא ןיא
 ;ןרָאװעג ןרָאּבעג טינ ןטרָאד טייז ריא סָאװ
 .ןּברַאטש ריא טעװ ןטרָאד ןּוא

 יז טיצ ץרַאה רעייז סָאװ דנַאל םעד ןיא ןּואיי
 ,ןיהַא ןרעקּוצמּוא ךיז
 .ןרעקמּוא טינ ךיז יז ןלעװ ןיהַא

 סנכָארּבעצ ַא סעפעג טכַארַאפ ַא זיאי
 ?ּוהָיְנִּכ ןַאמ רעקיזָאדרעד
 ?עקיטרעװטשינ ַא ילּכ ַא רע זיא
 ,ןעמָאז ןייז ןּוא רע ,ןרָאװעג ןפרָאװרַאפ יז ןענייז סָאװרַאפ
 !טינ ןענעק יז סָאװ דנַאל םעד ןיא טרעדײלשרַאפ ןּוא
 ,דנַאל ,דנַאל ,דנַאל**

 !טָאג ןּופ טרָאװ סָאד רעה
 :טגָאזעג טָאג טָאה יװַא*

 ,רעדניק ןָא ןשטנעמ ןקיזָאדמעד טּביײרשרַאפ
 ,געט ענייז ןיא טינ טקילנַאּב סָאװ ןַאמ ַא
 ,ןקילנַאּב טינ טעװ ןעמָאז ןייז ןּופ רענייק םורָאװ
 ,דוד ןּופ ןָארט ןפיוא ןציז ּוצ
 .הדּוהי ףיוא ןקיטלעװעג רעטײו ןּוא

 / ןטײרּפשעצ ןּוא םּוא ןעגנערּב סָאװ רעכּוטסַאּפ יד ,יײװי ןר
 | .טָאג טגָאז ,גנורעטיפ ןיימ ןּופ ףָאש יד

 טנָאזעג ױזַא לארׂשי ןּופ טָאג רעד הוהי טָאה םּורדִי
 :קלָאפ ןיימ ןרעטיפ סָאװ רעכוטסַאּפ יד ףיוא
 ,ןסיוטשרַאפ יז ןּוא ,ףָאש עניימ טײרּפשעצ טָאה ריא
 ;יײז ףיוא יוּבעגעג גנוטכַא טינ טָאה ןּוא
 ךייַא טימ * ךיז ןכער ךיא ,טעז

 .דקֿפ-םָּתְדקְפ *
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 .טָאג טגָאז ,םיׂשעמ עזייּב ערעײַא רַאפ
 ףָאש עניימ ןּופ ּביײלּברעּביא םעד ןעלמַאזנייַא לעװ ךיא ןּוא*

 ,ןיהַא ןסיוטשרַאפ יז ּבָאה ךיא סָאװ רעדנעל עלַא ןּופ
 ,ץַאלּפרעטיפ רעיײז ּוצ ןרעקמּוא יז לעװ ךיא ןּוא
 .ןרעמ ןּוא ןרעּפכּורפ ךיז ןלעװ יז ןּוא
 ,רעכּוטסַאּפ יז רעּביא ןלעטשפיוא לעװ ךיא ןּואי

 ;ןרעטיפ יז ןלעװ יז ןּוא
 ,ןטסננַא טינ ןּוא ןּבָאה ארֹומ טינ רעמ ןלעו יז ןּוא
 .טָאג טנָאז ,ןרעװ טרענימעג טינ ןלעװ יז ןּוא

 ,טָאג טגָאז ,ןעמוק געט ,עוי
 ,ץָארּפש ןטכערעג ַא ןדוד ןּופ ןלעטשפיוא לעװ ךיא ןּוא
 ,ןקילנַאּב טעװ סָאװ גיניק ַא טעװ ןגיניק ןּוא
 .דנַאל ןיא טייקיטכערעג ןּוא טכער ןָאט ןּוא
 ,הדּוהי ןרעװ ןפלָאהעג טעװ געט ענייז ןיא'
 ;טײקרעכיז ןיא ןעּור טעװ לארׂשי ןּוא
 :ןפּור םיא טעװ עמ סָאװ ןעמָאנ ןייז זיא סָאד ןּוא
 *!טייקיטכערעג רעודנּוא זיא טָאג;
 ,טָאג טגָאז ,ןעמּוק געט ,עז ,רָאװרַאפי |

 :ןגָאז טינ רעמ טעװ עמ ןּוא
 טכַארּבעגפיוא טָאה סָאװ טָאג טּבעל סע יװ ױזַא
 !םִיַרצִמ דנַאל ןּופ לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 טכַארּבעגפיוא טָאה סָאװ טָאג טּבעל סע יװ ױזַא :טרעייני
 טריפעגרעהַא טָאה סָאװ ןּוא
 ,לארׂשי ןּופ זיוה םעד ןּופ ןעמָאז םעד
 רעדנעל עלַא ןּופ ןּוא דנַאלךופצ ןּופ
 !ןיהַא ןסיוטשרַאפ יז ּבָאה ךיא סָאװ
 .דרע רעייז ףיוא ןציז ןלעװ יז ןּוא

 .ינקדִצ הָוהְי



 .14-9 גכ הימרי

 .םיאיבנ יד ןגעווי
 ,רימ ןיא ץרַאה ןיימ זיא ןכָארּבעצ
 ;ןרעטיצ רענייּב עניימ עלַא
 ,רערוּכיש ַא שטנעמ ַא יו ןרָאװעג ןיּב ךיא
 ;טקרַאטשעגרעּביא םיא טָאה ןייוו סָאװ ןַאמ ַא יװ ןּוא
 .רעטרעװ עקילײה ענייז ןגעוו ןּופ ןּוא ,טָאג ןגעו ןּופ
 ,דנַאל סָאד םיפאֹונ טימ זיא לּופ םורָאװי*

 ,דנַאל סָאד טרעיורט הללק ַא ןגעוו ןּופ םורָאװ
 ;רּבדמ ןּופ רעצעלּפרעטיפ יד טנקירטרַאפ ןענייז
 ,ןוייּב םּוצ זיא שינעפיול רעייז ןּוא
 .ךַאלרע טינ זיא הרּובג רעייז ןּוא
 ,קידניז ןענייז ןהֹּכ רעד יא איבנ רעד יא םורָאװ'י

 ,זייּב רעייז ןענופעג ךיא ּבָאה זיוה ןיימ ןיא וליפַא
 .טָאג טגָאז
 ןייז יז געו רעייז טעװ םורד

 .רעטצניפ רעד ןיא טרָא רעקישטילג ַא יו
 ,םיא ףיוא ןלַאפ ןּוא ןרעװ ןסיוטשעג ןלעװ יז
 ,ייז ףיוא קילנמּוא ןַא ןעננערּב לעװ ךיא םורָאװ
 ,טפַאשנכער רעייז ןּופ רָאי סָאד
 .טָאג טגָאז

 ןֹורמֹוׁש ןּופ םיאיבנ יד ייּב ךיוא;*
 ;גנורעטסעל ןעזעג ךיא ּבָאה
 ,לַעַּב רַאפ טגָאזעג תואיבנ ןּבָאה יז
 .לארׂשי קלָאפ ןיימ טריפרַאפ ןּבָאה ןּוא
 םִיַלָׁשּורי ןּופ םיאיבנ יד ייּב רעּבָאי+

 :ןעזעג סקיטּפַאהרעדיױש ךיא ּבָאה
 ;ןגיל טימ ןייגמּוא ןּוא ,ןייז הנזמ
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 ,רעּוטסטכעלש יד ןּופ טנעה יד ןקרַאטש ייז ןּוא
 ;זיּב ןייז ןּופ רענייק ןרעקמּוא טינ ךיז ןלָאז יז וַא
 ,ןרָאװעג םֹודס יװ עלַא רימ ןענייז יז
 .הָרֹומַע יװ ױזַא רעניֹוװַאּב עריא ןּוא
 ;םיאיבנ יד ףיוא טנָאזעג ױזַא תֹואָבצ ןּופ טָאג טָאה םורדי*

 ,טומרעװ ןסע יז ךַאמ ךיא ,עז
 ,רעסַאװטפיג ןעקנירט ןכַאמ יז לעװ ןּוא
 םִיַלָׁשּורי ןּופ םיאיבנ יד ןּופ םורָאװ
 .דנַאל ןצנַאג ןרעּביא טייקידניז יד סױרַא זיא

 ;תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאזעג טָאה יױזַאי*
 םיאיבנ יד ןּופ רעטרעװ יד ּוצ ןרעה טינ טלָאז ריא
 ;תואיבנ ךייַא ןגָאז סָאװ
 ;ךייַא ןשירַאנרַאפ יז
 ,יײז ןדער ןצרַאה רעייז ןּופ גנּואעז יד
 .טָאג ןּופ ליומ ןסיוא טינ
 :ךימ ןטכַארַאפ סָאװ יד ּוצ יז ןגָאז ןגָאזײ

 ;םולש ןּבָאה טעװ ריא :טדערעג טָאה טָאג
 ןייז ןּופ טײקטרַאּפשעגניַא רעד ןיא טייג סָאװ ןכַאלטיא ןּוא

 ,ןצרַאה
 .זייּב ןייק ןעמּוק טינ טעװ ךייַא ףיוא :ײז ןגָאז
 ,טָאג ןּופ דוָס םעד ןיא ןענַאטשעג זיא רעװ רעּבָאי

 ?טרָאװ ןייז ןרעה ןּוא ןקרעמ לָאז רע זַא
 ?טרעהענּוצ ךיז ןּוא טרָאװ ןייז ןעמּונרַאפ טָאה רעװ

 ,טָאג ןּופ םערּוטש ַא ,עז"
 ,סױרַא זיא ןרָאצמירג ַא
 ;טניװמערוטש רעקיאיירד ַא ,ָאי
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 .ןלַאפ רע טעװ םיעשר יד ןּופ ּפעק יד ףיוא
 ,טָאג ןּופ ןרָאצ רעד טעװ ןײנּפָא טיניי

 ,םייקמ זיא רע זיּב ןּוא ,טּוט רע ויּב
 ;ןצרַאה ןייז ןּופ ןעגנוטכַארט יד
 .ןייטשרַאפ טּונ סָאד ריא טעװ געט יד ןּופ ףוָס ןיא
 ,םיאיבנ יד טקישעג טינ ּבָאה ךיאיי

 ,ןפָאלעג ןעניײז יז ןּוא
 ,ייז ּוצ טדערעג טינ ּבָאה ךיא
 .טגָאזעג תואיבנ ןּבָאה יז ןּוא

 ,דוָס ןיימ ןיא ןענַאטשעג ןענייז יז ּביוא ןּואיי
 ,רעטרעוו עניימ קלָאפ ןיימ ןרעה ןוָאל יז ןלָאז
 ,געװ ןטכעלש רעייז ןּופ ןרעקמּוא יז יז ןלָאז ןּוא
 .םיׂשעמ עטכעלש ערעייז ןּופ ןּוא

 ,הוהי טנָאז ,ןטנָאנ ןּופ טָאג ַא ןעד ךיא ןיּבי
 ?ןטײװ רעד ןּופ טָאג ַא טינ ןּוא
 ,ןשינעגרָאּברַאפ ןיא שטנעמ ַא ןגרָאּברַאפ ךיז ןעק יציי

 .טָאג טגָאז ?ןעז טינ םיא לָאז ךיא זַא
 ?דרע יד ןּוא ןעלמיה יד לּופ טינ ךיא ןיּב
 .טָאג טגָאז
 ,ןגָאז םיאיבנ יד סָאװ טרעהעג ּבָאה ךיא*י

 ,ןניל ןעמָאנ ןיימ ןיא תואיבנ ןגָאז סָאװ יד
 :ןגָאז ּוצ יױזַא
 !טמולחעג ךיז טָאה רימ ,טמולחעג ךיז טָאה רימ

 ?ךָאנ ןענַאװ ֹויּבי"
 ,ןגיל תואיבנ ןנָאז סָאװ םיאיבנ יד ןּופ ןצרַאה ןיא ןעד זיא
 -ןצרַאה רעייז ןּופ ;ּורטַאּב םעד ןּופ םיאיבנ יד ןּוא
 ןעמָאנ ןיימ ןסעגרַאפ קלָאפ ןיימ ןכַאמ ּוצ ןעד יז ןטכַארטײי
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 ,ןרעדנַא םעד רענייא ןלײצרעד יז סָאװ תומֹולח ערעײז טימ
 ךרּוד ןעמָאנ ןיימ ןסעגרַאפ ןּבָאה ןרעטלע ערעייז יװ יװַא

 ?לַעַּב
 ,םולח ַא זיא םיא ייּב סָאװ איבנ רעד

 ,םולח ַא ןלייצרעד לָאז
 ,םיא ייּב זיא טרָאװ ןיימ סָאװ רעד ןּוא
 .קיטפַאהרָאװ טרָאװ ןיימ ןדער לָאז
 ?ןרָאק ּוצ יורטש טָאה סָאװ
 .טָאג טגָאז
 ,רעייפ יװ ױזַא זיא טרָאװ ןיימ ,רָאװרַאפ

 ,טָאג טגָאז
 .ולעפ טקַאהעצ סָאװ רעמַאה ַא יװ ןּוא

 ,טָאג טגָאז ,םיאיבנ יד ףיוא םּוק ךיא ,עז םּורדִי

 ,ןרעדנַא ןּופ רענייא רעטרעװ עניימ ןעבנג סָאװ
 ,טָאג טגָאז ,םיאיבנ יד ףיוא םּוק ךיא ,עזיי

 .גָאזעג ַא ןגָאז ןּוא גנוצ רעייז ןעמענ סָאװ
 ,תומֹולח עשלַאפ תואיבנ ןגָאז סָאװ יד ףיוא םּוק ךיא ,עזי* -

| 
| 
| 
| 

 ,טָאג טגָאז
 קלָאפ ןיימ ןריפרַאפ ןּוא ,יײז ןלַײצרעד ןּוא
 ,טײקטוָאלענזױל רעייז טימ ןּוא םירקש ערעײז טימ
 ;ןלױפַאּב טינ יז ןּוא טקישעג טינ יז ּבָאה ךיא ןעוו
 .טָאג טנָאז ,קלָאפ ןקיזָאדמעד טינ יז ןצונ ןצּונ ןּוא

 ַא רעדָא ,איבנ רעד רעדָא ,קלָאפ עקיזָאדסָאד זַא ןוא*
 ?טָאג ןּופ יאׂשמ יד זיא סָאװ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןגערפ ךיד טעװ ,ןהֹּכ
 -רַאפ ךייַא לעװ ךיא זַא-?אׂשמ יד זיא סָאװ יז ּוצ ןגָאז ּוטסלָאז
 סָאד ןּוא ,ןהֹּכ רעד ןּוא ,איבנ רעד ןּוא*+ .טָאג טגָאז ,ןּפרַאװ - |
 יּפָא ךיז ךיא לעװ ,'טָאג ןּופ אֹׂשמ יד, ןגָאז טעװ סָאװ ,קלָאּפ . :ו

( 
 .טסַאל יא האובנ רעדָא גַארטרָאפ יא טניימ סָאװ טרָאװ גיטײטײװצ ַא א
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 ,טלָאז יװַא*  .זיוה ןייז טימ ןּוא ןשטנעמ םענעי טימ ןענעכער
 /ןייז ּוצ רעכַאלטיא ןּוא ,רבח ןייז ּוצ רעכַאלטיא ןגָאז ריא
 טָאג טָאה סָאװ :ןּוא ?טרעפטנעעג טָאג טָאה סָאװ :רעדּורּב
 ןענָאמרעד טינ רעמ ריא טלָאז 'טָאג ןּופ אֹׂשמ, רעּבָא* ?טדערעגי
 ,לײװ ,טרָאװ ןגייא ןייז ןכַאלטיא רַאפ ןרעװ טעװ אׂשמ ַא םורָאװ
  הוהי ,טָאג ןקידעּבעל םעד ןּופ רעטרעװ יד טיײרדרַאפ ריא
  סָאװ :איבנ םּוצ ןגָאז ּוטסלָאז ױזַאיי .טָאג רעזדנוא תֹואָבצ ןּופ
 .!?טדערעג טָאג טָאה סָאװ :ןּוא ?טרעפטנעעג טָאג ריד טָאה
 / טָאה יװַא ,רָאװרַאפ--טָאג ןּופ אׂשמ יד, טנָאז ריא וַא רעּבָא*
 יד, טרָאװ עקיזָאדסָאד טגָאזעג טָאה ריא ליײװ :טגָאזעג טָאג
 .:ןנָאז ּוצ יװַא ,ךייַא ּוצ טקישעג ּבָאה ךיא ןעװ ,'טָאג ןּופ אׂשמ
 ,לעװ ךיא ,טעז םּורדִי ,'טָאג ןּופ אׂשמ יד ןגָאז טינ טלָאז ריא
 , ןּוא ,ךייַא ןפרַאװקעװַא לעװ ןּוא ,ןסיײרסױא קידנסייר ךייַא
  ,ןרעטלע ערעייַא ןּוא ךייַא ןּבעגעג ּבָאה ךיא סָאװ טָאטש יד
 - עקיּבײא ןַא ְךייַא ףיוא ןעגנערּב לעװ ךיא ןּוא*' .םינּפ ןיימ ןּופ
  .ןרעװ ןסעגרַאפ טינ טעװ סָאװ ,דנַאש עקיּבייא ןַא ןּוא ,הּפרח

  ןענייז ןגייפ ּברעק ײװצ טשרע ,ןזיװעג רימ טָאה טָאז ךַר
 . םעדכָאנ ;טָאג ןּופ לּפמעט םעד רַאפ טלעטשעגקעװַא

  ,ּוהָנָכי ןּבירטרַאפ טָאה לבָּב ןּופ ךלמ רעד רַצאָרדכּובנ יו
 ןופ ןרַאה יד ןּוא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ,ןעמיקִיֹוהי ןּופ ןּוז םעד
  ןּוא ,םִיַלָשּורי ןּוּפ ,סרעסעלש יד ןּוא סרעטסניימ יד ןּוא ,הדּוהי
 ױזַא ,ןגייפ עטּוג רעייז ברָאק ןייא: .לבָּב ןייק טכַארּבעג יז
 ,ןגייפ עטכעלש רעייז ּברָאק ןייא ןּוא ,ןגייפ עקיטייצטשרע יװ
 טָאג ןּוא* .טייקטכעלש רַאפ ןרעװ ןסעגעג טינ ןענעק סָאװ
 ;טנָאזעג ךיא ּבָאה ?ּוהָימרִי ּוטסעז סָאװ :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה
 - ןענייז עטכעלש יד ןּוא ,עטּוג רעייז ןענייז ןגייפ עטּוג יד ;ןגייפ
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 .טייקטכעלש רַאפ ןרעװ ןסעגעג טינ ןענעק סָאװ ,עטכעלש רעייז
 ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ ןעוװעג טָאג ןּוכ טרָאװ סָאד זיאי
 :לארׂשי ןּופ טָאג רעד הוהי טגָאזעג טָאה ױזַא?
 ןגייפ עטּוג עקיזָאדיד יװ ױזַא
 הדּוהי ןּופ ענעּבירטרַאפ יד ןטּוג םּוצ ןענעקרעד ךיא לעװ ױזַא
 ,טרָא ןקיוָאדמעד ןּופ טקישעגסױרַא ּבָאה ךיא סָאװ
 .םידׂשַּכ יד ןּופ דנַאל ןיא
 ,ןטּוג םּוצ יז ףיוא גיוא ןיימ ןָאט לעװ ךיא ןּואי

 ;דנַאל ןקיזָאדמעד ןיא ןרעקמּוא יז לעװ ןּוא = -
 ,ןרעטשעצ טינ ןּוא ,ןעיוּבפיוא יז לעװ ךיא ןּוא = }
 .ןסיײרסױא טינ ןּוא ,ןצנַאלפנײַא יז לעװ ךיא ןּוא = |
 ,ןענעק ּוצ ךימ ץרַאה ַא ןּבעג יז לעװ ךיא ןּואי = |

 ,הוהי ןיּב ךיא זַא
 ,קלָאפ םּוצ ןייז רימ ןלעװ יז ןּוא
 ,טָאג םּוצ ןייז יז לעװ ךיא ןּוא
 .ןצרַאה ןצנַאג רעייז טימ רימ ּוצ ןרעקמּוא ךיז ןלעװ יז םורָאװ
 ,ןגייפ עטכעלש יד יװ יױזַא ןּואי
 טייקטכעלש רַאפ ןרעװ ןסענעג טינ ןענעק סָאװ
 -טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא ,רָאװרַאפ-
 ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ּוהָיִקדִצ ןכַאמ ךיא לעװ ױזַא
 ,םִיַלָשּורי ןּופ ּבײלּברעּביא םעד ןּוא ,ןרַאה ענייז ןּוא
 ,דנַאל ןקיזָאדמעד ןיא ןּבילּבעגרעּביא ןענייז סָאװ
 .םִיַרצִמ דנַאל ןיא ןציז סָאװ יד ןּוא
 ןזייּב םּוצ רעדיוש ַא רַאפ ןכַאמ יז לעװ ךיא ןּואי

 ;דרע רעד ןּופ ןכיײרגיניק עלַא ײּב
 ,טרָאװכירּפש ַא רַאפ ןּוא דנַאש ַא רַאפ
 ,הללק ַא רַאפ ןּוא טָאּפש ַא רַאפ
 .ןיהַא ןסיוטשרַאפ יז לעװ ךיא סָאװ רעטרע עלַא ןיא
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 ,דרעוװש יד יז ףיוא ןקישנָא לעװ ךיא ןּואיי
 ,טסעּפ יד ןּוא ,רעגנוה םעד
 דרע רעד ןּופ ןרעװ טדנעלרַאפ ןלעװ יז ויּב
 .ןרעטלע ערעייז ןּוא יז ןּבעגעג ּבָאה ךיא סָאװ

 / ןצנַאג םעד ףיוא ןּוהָימרִי ּוצ ןעוועג זיא סָאװ טרָאװ סָאד' דר
 / ןּופ ןּוז םעד םיִקָיֹוהי ןּופ רָאי ןטריפ ןיא הדּוהי ןּופ קלָאפ

 / ןּופ רָאי עטשרע סָאד זיא סָאד--הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ,ןּוהְיִשאֹי
 טָאה איבנה ּוהָימרִי סָאװי-לבָּב ןּופ ךלמ םעד רַצאֶרדַכּובנ
 רעניוװַאּב עלַא ּוצ ןּוא ,הדּוהי ןּופ קלָאפ ןצנַאג םעד ּוצ טדערעג
 :ןגָאז ּוצ יױזַא ,םִיַלָשּורי ןּופ

 / םעד ,ןענֹומָא ןּופ ןּוז םעד ּוהָיִשאֹי ןּופ רָאי ןטנציירד ןּופי
 ןּוא יירד ןיוש ,גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב ןּוא ,הדּוהי ןּופ ךלמ
 / ּבָאה ךיא ןּוא ,רימ ּוצ טָאג ןּופ טרָאװ סָאד זיא רָאי קיצנַאװצ
 / ריא ןּוא ,טדערעג דנַאנַאכָאנ ןּוא דנַאנַאכָאנ ,ךייַא ּוצ טדערעג
 ) עלַא טקישעג ךייַא ּוצ טָאה טָאג ןּוא* .טרעהענּוצ טינ טָאה
 / -.טקישעג דנַאנַאכָאנ ןּוא דנַאנַאכָאנ ,םיאיבנ יד טכענק ענייז
 ! רעוא רעײַא טגיינענּוצ טינ ןּוא טרעהעגּוצ טינ טָאה ריא רעּבָא
 / ןּופ רעכַאלטיא טרָאפ םּוא ךייַא טרעק :ןגָאז ּוצ יװַא--ןרעה ּוצ
 | טּבײלּב ןּוא ,םיׂשעמ עטכעלש ערעייַא ןּופ ןּוא ,געוו ןטכעלש ןייז
 . ערעיײַא ןּוא ךייַא ןּבעגעג טָאה טָאג סָאװ דרע רעד ףיוא ןציז
 ןייג טינ טלָאז ריא ןּוא" ,קיּבײא זיּב ןּוא קיּבײא ןּופ ןרעטלע
 ןּוא ,ייז ּוצ ןקּוּב ּוצ ךיז ןּוא ,ןעניד ּוצ יז רעטעג עדמערפ ךָאנ
 ערעייַא ןּופ קרעװ םעד טימ ןענערעצרעד טינ ךימ טלָאז ריא
 טינ טָאה ריא רעּבָאי .ןָאט זייּב טינ ךייַא לעװ ךיא ןּוא ,טנעה
 ! טימ ןענערעצרעד ּוצ ךימ ידּכ ,טָאג טגָאז ,רימ ּוצ טרעהענּוצ
 .הער רענעגייא רעייַא ּוצ ,טנעה ערעײַא ןּופ קרעװ םעד



 5 הימרי 13-8 הכ

 :טגָאזעג ױזַא תֹואָבצ ןּופ טָאג טָאה םּורד*
 ,רעטרעוװ עניימ טרעהעגוצ טינ טָאה ריא לײװ
 ,ןופצ ןּופ תוחּפשמ עלַא ןעמענ לעװ ןּוא ךיא קיש טָאי
 ,טָאג טנָאז
 ;טכענק ןיימ ,לבָּב ןּופ ךלמ םעד רַצאֶרדַכּובנ ּוצ ןּוא
 ,דנַאל ןקיזָאדמעד ףיוא ןעננערּב יז לעװ ךיא ןּוא
 ,רעניֹוװַאּב עריא ףיוא ןּוא
 ,םּורַא דנּור רעקלעפ עקיזָאדיד עלַא ףיוא ןּוא
 ,ןטסיװרַאפ יז לעװ ךיא ןּוא
 ,גנורעצּומש ַא רַאפ ןּוא קערש ַא רַאפ ןכַאמ יז לעװ ןּוא
 .תוברּוח עקיּביײא רַאפ ןּוא
 יז ןּופ ןגיליטרַאפ לעװ ךיא ןּוא"

 ,דיירפ ןּופ לוק םעד ןּוא טייקיטסּול ןּופ לוק םעד
 ,הלּכ ַא ןּופ לוק םעד ןּוא ןתח ַא ןּופ לוק םעד
 ,לימטנַאה ַא ןּופ שיורעג סָאד
 .טכיל ַא ןּופ ןייש םעד ןּוא

 דנַאל עצנַאג עקיזָאדסָאד ןּואיי
 ,שינעטסיװ ַא ןּוא ןּברּוח ַא ןרעװ טעװ
 רעקלעפ עקיזָאדיד ןּוא
 .רָאי קיצעּביז לבָּב ןּופ ךלמ םעד ןעניד ןלעװ

 ,לּופ ןרעװ רָאי קיצעּביז יד זַא ,ןייז טעװ סע ןּואיי
 ,לבָּב ןּופ ךלמ םעד טימ ןענעכער ךיז ךיא לעװ =

 ,דניז רעייז רַאפ ,טָאג טגָאז ,קלָאפ םענעי טימ ןּוא = -
 ;םידׂשַּכ יד ןּופ דנַאל םעד טימ ןּוא
 .ןשינעטסיװ עקיּביײא רַאפ ןכַאמ סע לעװ ךיא ןּוא

 דנַאל םענעי ףיוא ןעננערּב לעװ ךיא ןּוא* = |
 ,ףיורעד טדערעג ּבָאה ךיא סָאװ רעטרעװ עניימ עלַא =

 טו
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 ,ךּוּב ןקיזָאדמעד ןיא ןּבירשעג טייטש סָאװ ץלַא
 .רעקלעפ עלַא ףיוא טגָאזעג תואיבנ טָאה ּוהָימרִי סָאװ
 םיכלמ עסיורג ןּוא רעקלעפ ליפ םורָאװ;*

 ;ןטכענקרַאפ יז ךיוא ןלעװ
 גנואוט רעייז טול ןלָאצַאּב יז לעװ ךיא ןּוא
 .טנעה ערעייו ןּופ קרעװ םעד טול ןּוא

 / ּוצ לארׂשי ןּופ טָאג רעד הוהי טנָאזעג טָאה ױזַא םורָאװ'*
 | ;רימ

 ,טנַאה ןיימ ןּופ ,ןרָאצמירג ןּופ ןייוו טימ סוָּכ ןקיזָאדמעד םענ
 רעקלעפ עלַא ןעקנירט ןּבעג םיא טסלָאז ןּוא
 .ייז ּוצ ךיד קיש ךיא סָאװ
 ,ןרעװ עגושמ ןּוא ,ןעלקַאװ ךיז ןּוא ,ןעקנירט ןלעװ יז ןוא*י

 .ייז ןשיװצ קיש ךיא סָאװ דרעװש רעד ןגעוו ןּופ
 בָאה ןּוא ,טנַאה סטָאג ןּופ סוָּכ םעד ןעמּונעג ּבָאה ךיא ןּואיי

 יז ּוצ ךימ טָאה טָאג סָאװ רעקלעפ עלַא ןעקנירט ןּבעגעג
 ,םיכלמ עריא ןּוא ,הדּוהי ןּופ טעטש יד ןּוא ,םִיַלָשּורי* :טקישעג
 ,קערש ַא רַאפ ,ןּברוח ַא רַאפ ןכַאמ ּוצ יז ידּכ ,ןרַאה עריא
 ;נָאט ןקיטנייה יװ ױזַא ,הללק ַא רַאפ ןּוא ,גנורעצומש ַא רַאפ
 ,ןרַאה ענייז ןּוא ,טכענק ענייז ןּוא ,םִיַרצִמ ןּופ ךלמ םעד הערַּפיי
 עלַא ןּוא ,רעקלעפ עטשימעג עלַא ןּואי ;קלָאפ ןצנַאג ןייז ןּוא
 ןּוא ,םיּתשלּפ דנַאל ןּופ םיכלמ עלַא ןּוא ,ץּוע דנַאל ןּופ םיכלמ
 ;דֹודשַא ןּופ ּביילּברעּביא םעד ןּוא ,ןֹורקֶע ןּוא ,הֶזֵע ןּוא ,ןֹולקשַא
 םיכלמ עלַא ןּוא*י ;ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּוא ,בָאֹומ ןּוא ,םֹודָא:י
 םעד ןּופ םיכלמ יד ןּוא ,ןֹודיצ ןּופ םיכלמ עלַא ןּוא ,רֹוצ ןּופ
 ןּוא ,זוּב ןּוא ,אָמיֵּת ןּוא ,ןדד= ;םי טייז רענעי ףיוא סָאװ לוניא
 .| ןּופ םיכלמ עלַא ןּוא-* ;ןקערָאה עטקַאהענּפָא טימ סָאװ עלַא
 .| ןעניֹוװ סָאװ ,רעקלעפ עטשימעג יד ןּופ םיכלמ עלַא ןּוא ,בֵרֵע
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 ןופ םיכלמ עלַא ןּוא ,ירמז ןּופ םיכלמ עלַא ןּוא= ;רּבדמ ןיא
 ,ןופצ ןּופ םיכלמ עלַא ןּוא* ;יֵדָמ ןּופ םיכלמ עלַא ןּוא ,םֶליֵע
 עלַא ןּוא ,ןרעדנַא ןכָאנ םענײא ,עטײװ יד ןּוא עטנָאנ יד
 .דרע רעד ןּופ טכיזעג ןפיוא סָאװ טלעװ רעד ןּופ ןכײרגיניק
 טסלָאז ןּואי .ייז ךָאנ ןעקנירט לָאז :ֵרַשֵׁש ןּופ ךלמ רעד ןּואי-
 :ייז ּוצ ןגָאז

 ,תֹואָבצ ןּופ הוהי טגָאועג טָאה יױזַא
 ;לארׂשי ןּופ טָאג רעד
 ,טכערּב ןיא ,רוּכיש טרעוװ ןּוא טקנירט
 ,ףיוא טינ טייטש ןּוא טלַאפ ןּוא
 .ךייַא ןשיװצ קיש ךיא סָאװ דרעװש דעד ןגעוו ןּופ

 סוָּכ םעד ןעמענ ןלעװ טינ ןלעװ יז זַא ,ןייז טעװ סע ןּוא* "
 :ייז וצ ןגָאז וטסלָאז ,ןעקנירט ּוצ ,טנַאה ןייד ןּופ -

 :תֹואְבצ ןּופ טָאג טנָאזעג טָאה יװַא
 !ןעקנירט ריא טזומ ןעקנירט

 טָאטש רעד טימ ,טעז םורָאװ= - 
 ,ריא ףיוא ןפּורעג טרעוװ ןעמָאנ ןיימ סָאװ = -
 ,ןָאט ּוצ זייּב ןָא ךיא ּביײה = -

 ?ןרעװ טניושרַאפ ןעניוש טלָאז ריא ןּוא =
 ,ןרעװ טניושרַאפ טינ טעװ ריא
 דרעווש ַא ףּור ךיא םורָאװ
 ,דרע רעד ןּופ רעניֹוװַאּב עלַא ףיוא
 .תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז

 עקיזָאדיד עלַא יז ףיוא ןגָאז תואיבנ טסלָאז ּוד ןּואי |
 :ייז ּוצ ןגָאז ןּוא ,רעטרעװ
 ,ךייה רעד ןּופ טלירּב טָאג = -

 .:לוק ןייז סױרַא רע טזָאל גנּוניֹוװ רעקילײה ןייז ןּופ ןּוא
 .לבָּב ןּופ ןעמָאנײּב - .15 קוסּפ טימ ךיז טדניּברַאפ א
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 | ,ץַאלּפרעטיפ ןייז רעּביא רע טלירּב ןלירּב
 רע טיירש רעטערטנייװ יװ "!דָדיִה
 | .דרע רעד ןּופ רעניֹוװַאּב עלַא ףיוא
 | ,דרע קע ויּב טכיירג םערַאיל רעד

 | ,רעקלעפ יד טימ גירק ַא טָאה טָאג םורָאװ
 ;רעּבײל עלַא טימ ךיז טּפשמ רע
 ,דרעװש םּוצ רעּביא רע טיג יז ,םיעשר יד
 .טָאג טגָאז

 :תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאזעג טָאה ױזַאי
 סױרַא טייג קילגמּוא ןַא ,עו
 ,קלָאפ ּוצ קלָאפ ןּופ
 ןקעוורעד ךיז טעװ םערּוטש רעסיורג ַא ןּוא
 .דרע רעד ןּופ ןקע יד ןיא
 גָאט םענעי ןיא ןייז ןלעװ טָאג ןּופ ענעגָאלשרעד יד ןּוא*

 ;דרע קע זיּב דרע קע ןּופ
 טלמַאזעגנייַא טינ ןּוא ,טגָאלקַאּב טינ ןלעװ יז
 ;ןרעװ ןּבָארגַאּב טינ ןּוא
 ,ןייז יז ןלעװ דרע רעד ןּופ טכיזעג ןפיוא טסימ ּוצ
 ,טיירש ןּוא ,רעכּוטסַאּפ ריא ,טרעמָאייי

 ,ףָאש יד ןּופ רעריפ ריא ,ןּבױטש ןיאנ ךייַא טלקייק ןּוא
 ;ןטכעש םּוצ לּופ ןענייז געט ערעײַא םורָאװ
 ,ןכערּבעצ ךייַא לעװ ךיא ןּוא
 .ערעייט ַא ילּכ ַא יװ ןלַאפ טעװ ריא ןּוא

 ,רעכּוטסַאּפ יד רַאפ ןייז טינ טעװ גנופױלטנַא ןייק ןּוא=*
 .ףָאש יד ןּופ רעריפ יד רַאפ גנּונירטנַא ןייק ןּוא
 ,רעכּוטסַאּפ יד ןּופ יירשעג ןּופ לוק ַא*

 !ףָאש יד ןּופ רעריפ יד ןּופ הללי ַא ןּוא
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 .גנורעטיפ רעייז טסיװרַאפ טָאג םורָאװ
 ,רעצעלּפרעטיפ עכַאלדירפ יד ןרעוו ןלעװ ןטינשרַאפ ןּואי

 .טָאג ןּופ ןרָאצמירג םעד ןגעוו ןּופ
 ;קעדּוצ ןייז ּבײלגנּוי ַא יו ןזָאלרַאפ טָאה רע

 טסיװ ּוצ ןרָאװעג זיא דנַאל רעייז
 ;יןרעגיליטרַאפ רעד ןּופ םירג םעד ןגעוו ןּופ
 .ןרָאצ ןייז ןּופ םירג םעד ןגעוו ןּופ ןּוא

 ןּופ ןּוז םעד םיִקָיֹוהי ןּופ הכולמ רעד ןּופ ּבײהנָא ןיאי ןַכ
 עקיזָאדסָאד ןעװעג זיא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ,ןּוהָישאֹי

 ךיז לעטש :טגָאזעג טָאג טָאה יױזַאי :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טָאג ןּופ טרָאװ
 ןּופ טעטש עלַא ּוצ ןדער טסלָאז ןּוא ,זיוה סטָאנ ןּופ ףיוה ןיא
 רעטרעװ עלַא ,טָאג ןּופ זיוה ןיא ןקּוּב ךיז ןעמּוק סָאװ הדּוהְי
 ןרענימ טינ טסלָאז ;ײז ּוצ ןדער ּוצ ןלױפַאּב ריד ּבָאה ךיא סָאװ
 ןרעקמּוא ךיז ןלעװ יז ןּוא ,ןרעה יז ןלעװ רשפא* .טרָאװ ַא
 ןּבָאה הטרח לעװ ךיא ןּוא ,געו ןטכעלש ןייז ןּופ רעכַאלטיא
 ערעיײז ןגעוו ןּופ ,ןָאט ּוצ יז טכַארט ךיא סָאװ זייּב םעד ףיוא
 טָאג טָאה יױװַא :יז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא* .םיׂשעמ עטכעלש
 הרֹוּת ןיימ ןיא ןייג ּוצ ,רימ ּוצ ןרעהּוצ טינ טעװ ריא ּביוא :טנָאזעג
 רעטרעוװ יד ּוצ ןרעהּוצּוצ' ,ְךייַא רַאפ טנײלעג ּבָאה ךיא סָאװ
 קיש ןּוא ,ְךייַא ּוצ קיש ךיא סָאװ ,םיאיבנ יד טכענק עניימ ןּופ

 לעװי ,טרעהעגוצ טינ טָאה ריא ןּוא ,דנַאנַאכָאנ ןּוא דנַאנַאכָאנ !
 טָאטש עקיזָאדיד ןּוא ,ֹוליש יװ ױזַא זיוה עקיזָאדסָאד ןכַאמ ךיא
 .דרע רעד ןּופ רעקלעפ עלַא ייּב הללק ַא רַאפ ןכַאמ ךיא לעװ

 ןּבָאה קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא םיאיבנ יד ןּוא םינהֹּכ יד ןּואי
 .טָאג ןּופ זיוה ןיא רעטרעװ עקיזָאדיד ןדער ןּוהָימרִי טרעהעג
 סָאװ ץלַא ןדער טקידנעעג טָאה ּוהָימרִי יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואי
 ןּבָאה ױזַא ,קלָאפ ןצנַאג םּוצ ןדער ּוצ ןלױפַאּב םיא טָאה טָאג

 .16 ,ומ עז .טניליטרַאפ סָאװ דרעװש רעד ןיפ .ה .ד *
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 .,טּפַאכעגנָא םיא קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא םיאיבנ יד ןּוא םינהּכ יד
 ,תואיבנ ּוטסָאה יַאמלַאי !ןּברַאטש ּוטסּומ ןּברַאטש :ןגָאז וצ ױזַא
 ןרעװ טעװ ֹוליש יװ ױזַא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טָאג ןּופ ןעמָאנ ןיא טגָאזעג
 .ַא ןָא טסיװ ןייז טעװ טָאטש עקיזָאדיד ןּוא ,זיוה עקיזָאדסָאד
 ןגעק טלמַאזעננייַא ךיז טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ?רעניֹװַאּב
 | .טָאנ ןּופ זיוה ןיא ןּוהָימרִי

 עקיזָאדיד טרעהעג ןּבָאה הדּוהי ןּופ ןרַאה יד ןּוא"
 .זיוה סכלמ םעד ןּופ ןעמוקעגפיורַא ןענייז יז ןּוא ,רעטרעוו
 .םעד ןּופ גנַאגנייַא ןיא טצעזעג ךיז ןּבָאה ןּוא ,טָאנ ןּופ זיוה ןיא
 ןּבָאה םיאיבנ יד ןּוא םינהּכ יד ןּואי: .טָאג ןּופ רעיוט םעיינ
 .-טיוט :ןגָאז ּוצ ױזַא ,קלָאפ ןצנַאג םּוצ ןּוא ןרַאה יד ּוצ טגָאזעג
 ,טגָאזעג תואיבנ טָאה רע לײװ ,ןַאמ ןקיזָאדמעד טמּוק ףָארטש
 /טימ טרעהעג טָאה ריא יװ ױזַא ,טָאטש רעקיזָאדרעד ףיוא
  םּוצ ןּוא ןרַאה עלַא ּוצ טגָאזעג ּוהָימרִי טָאה= .ןרעיוא ערעײַא
 .ּוצ תואיבנ טקישעג ךימ טָאה טָאג :ןגָאז ּוצ ױזַא ,קלָאּפ ןצנַאג
 ,עלַא טָאטש רעקיזָאדרעד ףיוא ןּוא זיוה ןקיזָאדמעד ףיוא ןגָאז
 ,טרעסעּב דנּוצַא ןּוא* .טרעהעג טָאה ריא סָאװ רעטרעו
 .ןּופ לוק םעד ּוצ טרעה ןּוא ,םיׂשעמ ערעײַא ןּוא ןגעװ ערעײַא
 !וייִּב םעד ףיוא ןּבָאה הטרח טעװ הוהי ןּוא ,טָאג רעיַא הוהי
 -ךיא ןיּב טָא ,ךיא ןּוא* .ךייַא ףיוא טגָאזעננָא טָאה רע סָאװ
 . סע יװ ןּוא ליֹוװ זיא סע יװ ױזַא רימ טימ טּוט ,טנעה ערעיײַא ןיא
 /ריא טלָאז ןסיװ רעּבָאי* .ןגױא ערעײַא ןיא קיטרַאפטכער זיא
 טּולּב קידלּושמּוא ריא טגנערּב ,ךימ טייט ריא ּביוא זַא ,ןייז ןסיוו
 !עריא ףיוא ןּוא ,טָאטש רעקיזָאדרעד ףיוא ןּוא ,ךייַא ףיוא
 ּוצ ,ךייַא ּוצ טקישעג תמאּב ךימ טָאה טָאג םורָאװ ,רעניוװַאּב
 | .רעטרעװ עקיזָאדיד עלַא ןרעיױא ערעײַא ןיא ןדער

 - םינהֹּכ יד ּוצ טגָאזעג קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ןרַאה יד ןּבָאה'*
 / ,ףָארטשטױט טינ טמּוק ןַאמ ןקיוָאדמעד :םיאיבנ יד ּוצ ןּוא
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 ּוצ טדערעג רע טָאה טָאג רעזדנּוא הוהי ןּופ ןעמָאנ ןיא םורָאװ
 -פיוא ןענייז דנַאל ןּופ עטסטלע יד ןּופ רענעמ ןּוא* .זדְנּוא
 ןּופ גנולמַאוניײַא רעצנַאג רעד ּוצ טגָאזעג ןּבָאה ןּוא ,ןענַאטשעג
 ןיא ןגָאז תואיבנ טגעלפ תֶשֶרֹומ ןּופ הכימ* :ןגָאז ּוצ ױזַא ,קלָאּפ
 םּוצ טגָאזעג טָאה ןּוא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ּוהָיקוַח ןּוּפ געט יד
 :ןגָאז ּוצ ױזַא הדּוהי ןּופ קלָאפ ןצנַאג

 :תֹואָבצ ןּופ טָאנ טגָאזעג טָאה ױזַא
 - ,ןרעװ טרעקַאעצ דלעפ ַא יװ טעװ ןֹויִצ
 ,ןרעװ סנפיוה טעװ םִיַלָׁשּורי ןּוא
 .ןכייה עקידלַאװ ּוצ זיוה !סטָאנו ןּופ גרַאּב רעד ןּוא

 הדּוהי ןּופ ךלמ רעד ּוהָיִקוִח טיײטעג ןטייט ןעד םיא ןּבָאהײ
 ןוא ,טָאג רַאפ טַאהעג ארֹומ טָאה רע ,רָאװרַאפ ?הדּוהי ץנַאג ןּוא
 םעד ףיוא טַאהעג הטרח טָאה טָאג ןּוא ,טָאנ ייּב ןטעּבעג טָאה רֶע
 ןײלַא ךיז ןעּוט רימ ןּוא ;ײז ףיוא טגָאזעגנָא טָאה רע סָאװ וייּב
 .זייּב סיורג ַא

 ,טָאג ןּופ ןעמָאנ ןיא ןגָאז תואיבנ טגעלפ ןַאמ ַא ךָאנ ןּוא"
 טָאה רע ןּוא ;םירעייתירק ןּופ ,ןּוהָיעַמש ןּופ ןּוז רעד ּוהָיַרּוא
 ןקיזָאדמעד ףיוא ןּוא טָאטש רעקיזָאדרעד ףיוא טגָאזעג תואיבנ
 ךלמ רעד ןּוא*- .ןּוהָימרִי ןּופ רעטרעװ עלַא יװ יװַא ,דנַאל
 טרעהעג ןּבָאה ,ןרַאה עלַא ןּוא ,םירֹוּבינ ענייז עלַא ןּוא ,םִיקָיֹוהְי
 רעּבָא ;ןטַײט ּוצ טכּוזעג םיא טָאה ךלמ רעד ןּוא ,רעטרעװ ענַײז
 ןּוא ,ןגירקעג ארֹומ טָאה רע ןּוא ,ןופרעד טרעהעג טָאה ּוהָיַרּוא
 ךלמ רעד טָאה .םִיַרצִמ ןייק ןעמוקעג ןּוא ןפָאלטנַא זיא
 ןּופ ןּוז םעד ןֶתָנלֶא ,םִיַרצִמ ןייק ןשטנעמ טקישעג םִיקָיֹוהְי
 ןּבָאה יז ןּוא*  .םִיַרצִמ ןייק ,םיא טימ ןשטנעמ ךָאנ ןּוא ,ןרֹוּבכַע'
 טכַארּבעג םיא ןּבָאה ןוא ,םִיַרצִמ ןּופ ןּוהָיַרּוא ןגױצעגסױרַא

 ,דרעוװש ןטימ ןגָאלשרעד םיא טָאה רע ןּוא ,םיקָיֹוהי ךלמ ּבּוצ
 יד ןּופ םירבק יד ןשיװצ ביל ןטיוט ןייז ןפרָאװעגקעװַא ןּוא
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 ןּופ ןּוז םעד םקיחַא ןּופ טנַאה יד רעּבָא=* .קלָאפ ןּופ רעדניק
 ןיא ןּבעג טינ םיא לָאז עמ זַא ,ןּוהָימרִי טימ ןעװעג זיא ןענפֶׁש
 .ןטיײט ּוצ םיא קלָאפ ןּופ טנַאה רעד

 ןּופ ןּוז םעד םיִקָיֹוהְי ןּופ הכּולמ רעד ןּופ ּבײהנָא ןיאי זר
 עקיזָאדסָאד ןעװעג זיא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ,ןּוהָיִשאֹי

 טָאג טגָאזעג טָאה יױװַאי :ןגָאז ּוצ יױזַא ,טָאג ןּופ ןהָימרִי ּוצ טרָאװ
 יז טסלָאז ןּוא ,ןעגנַאטשכָאי ןּוא קירטשדניּב ריד ךַאמ :רימ ּוצ
 - ךלמ םעד ּוצ ןקיש יז טסלָאז ןּוא* .זדלַאה ןייד ףיוא ןַאטנַא

 | זצ ד ד

 יד ןּופ ךלמ םעד ּוצ ןּוא ,בָאֹומ ןּופ ךלמ םעד ּוצ ןּוא ,םֹודָא ןּופ
 ךלמ םעד ּוצ ןּוא ,רֹוצ ןּופ ךלמ םעד ּוצ ןּוא ,ןֹומַע ןּופ רעדניק
 ןייק ןעמּוק סָאװ םיחּולש יד ןּופ טנַאה רעד ךרוד ,ןֹודיצ ןּופ
 יז טסלָאז ןּוא .הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ּוהָיִקדִצ ּוצ םִיַלָשּורי
 טנָאזעג טָאה יװַא :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןרַאה ערעיײז רַאפ ןלעּפַאּב
 ּוצ ןגָאז ריא טלָאז ױזַא :לארׂשי ןּופ טָאג רעד ,תֹואָבצ ןּופ הוהי
 יד ןּוא ןשטנעמ יד ,דרע יד טכַאמעג ּבָאה ךיא* :ןרַאה ערעײַא
 סיורג ןיימ טימ ,דרע רעד ןּופ טכיזעג ןפיוא סָאװ תומהּב
 / ּבינ ךיא ןּוא ;םערָא ןטקערטשעגסוא ןיימ טימ ןּוא ,טײקרַאטש
 דנּוצַא ןּוא" .ןגיױא עניימ ןיא ןלעפעגליֹוװ זיא סָאװ םעד ּוצ סע
 | ןּופ טנַאה רעד ןיא רעדנעל עקיזָאדיד עלַא ןּבענעג ךיא ּבָאה
 היח יד ךיוא ןּוא ,טכענק ןיימ ,לבָּב ןּופ ךלמ םעד רֵצָנדַכּובנ
 עלַא ןּואי .ןעניד ּוצ םיא ןּבעגעג םיא ךיא ּבָאה דלעפ ןּופ
 סע ויּב ,ןּוז סנּוז ןייז ןּוא ,ןּוז ןייז ןּוא ,םיא ןעניד ןלעװ רעקלעפ
 עסיורג ןּוא רעקלעפ ליפ ןּוא ,דנַאל ןייז ןּופ ךיוא טייצ יד טמּוק
 קלָאפ סָאד ,ןייז טעװ סע ןּוא* .ןטכענקרַאפ םיא ןלעװ םיכלמ
 ןּופ ךלמ םעד רֵצְנדַכּובנ ,םיא טעװ סָאװ ךיירגיניק סָאד ןּוא
 ןיא זדלַאה ןייז ןָאטנַײרַא טינ טעװ סָאװ ןּוא ,ןעניד .טינ ,לבָּב
 || ןוא דרעװש טימ ךיא לעװ ,לבָּב ןּופ ךלמ םעד ןּופ ךָאי םעד
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 ,קלָאפ םענעי טימ ןענעכערּפָא ךיז טסעּפ טימ ןּוא רעגנּוה טימ
 ןּוא" .טנַאה ןייז ךרּוד ןדנעלרַאפ יז ּוט ךיא זיּב ,טָאג טנָאז
 -רָאװ ערעיײַא ּוצ ןּוא ,םיאיבנ ערעייַא ּוצ ןרעהּוצ טינ טלָאז ריא
 ןּוא ,רעעזנכייצ ערעיײַא ּוצ ןּוא ,תומֹולח ערעיײַא ּוצ ןּוא ,רענָאז
 טעװ ריא :ןנָאז ּוצ יװַא ,ךייַא ןגָאז סָאװ ,םיפשכמ ערעיײַא ּוצ
 ךייַא יז ןגָאז ןגיל םורָאװי* .לבָּב ןּופ ךלמ םעד ןעניד טינ
 ידּכ ןּוא ,דרע רעײַא ןּופ ןרעטײװרעד ּוצ ךייַא ידּכ ,תואיבנ
 רעּבָאי* .ןייגרעטנּוא טלָאז ריא ןּוא ,ןסיוטשרַאפ ְךייַא לָאז ךיא
 ךָאי םעד ןיא ודלַאה ןייז ןעגנערּבנײרַא טעװ סָאװ קלָאּפ סָאד
 םיא ךיא לעװ ,ןעניד םיא טעװ ןּוא ,לבָּב ןּופ ךלמ םעד ןּופ
 ןוא ,ןטעּברַאַאּב יז טעװ רע ןּוא ,טָאג טגָאז ,דרע ןייז ףיוא ןוָאל
 .ריא ףיוא ןציז

 טדערעג ךיא ּבָאה הדּוהי ןּופ ךלמ םעד הָיקדִצ ּוצ ךיוא:י
 ןײרַא טגנערּב :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רעטרעװ עקיזָאדיד עלַא יװ יװַא
 טניד ןּוא ,לבָּב ןּופ ךלמ םעד ןּופ ךָאי םעד ןיא ודלַאה רעיא
 ריא טלָאז סָאװ ךָאנ= .ןּבעל טּבײלּב ןּוא ,קלָאפ ןייז ןּוא םיא
 ןּופ ןּוא ,רעגנּוה ןּופ ,דרעװש ןּופ ,קלָאפ ןייד ןּוא ּוד ,ןּברַאטש
 טעװ סָאװ קלָאפ םעד ףיוא טגָאזעגנָא טָאה טָאג יװ ױזַא ,טסעּפ
 ּוצ ןרעהּוצ טינ טלָאז ריא ןּואי+ ?לבָּב ןּופ ךלמ םעד ןעניד טינ

 ריא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ךייַא ּוצ ןנָאז סָאװ םיאיבנ יד ןּופ רעטרעוו יד -
 ךייַא יז ןגָאז ןגיל םורָאװ ;לבָּב ןּופ ךלמ םעד ןעניד טינ טלָאז |
 יז ןּוא ,טָאג טנָאז ,טקישעג טינ יז ּבָאה ךיא םורָאװ'* .תואיבנ -

 -רַאפ ךייַא לָאז ךיא ידּכ ,ןגיל ףיוא ןעמָאנ ןיימ ןיא תואיבנ ןגָאז -
 ןגָאז סָאװ םיאיבנ יד יא ,ןייגרעטנּוא טלָאז ריא יא ןּוא ,ןסיוטש

 ואיבנ ְךייַא !
 ּבָאה קלָאפ ןצנַאג ןקיזָאדמעד ּוצ ןּוא םינהֹּכ יד ּוצ ןּוא= = |

 טלָאז ריא ;טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טדערעג ךיא
 ךייַא ןגָאז סָאװ םיאיבנ ערעיײַא ןּופ רעטרעוו יד ּוצ ןרעהּוצ טינ :
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 דנּוצַא זיוה סטָאג ןּופ םילּכ יד ןלעװ טָא ןגָאז ּוצ ױזַא ,תואיבנ
 ךייַא יז ןנָאז ןגיל םורָאװ ;לבָּב ןּופ ןרעװ טרעקעגמוא ןכינ ןיא
 ןּופ ךלמ םעד טניד ;ײז ּוצ ןרעהּוצ טינ טלָאז ריא** .תואיבנ
 ןרעװ טָאטש עקיזָאדיד לָאז סָאװ ךָאנ ;ןּבעל טּבײלּב ןּוא ,לבָּב
 טרָאװ סָאד ּביוא ןּוא ,םיאיבנ ןענייז יז ּביוא ןּוא* ?שינעטסיװ ַא
 .תֹואָבצ ןּופ טָאג ייּב ןטעּב טשרָאקַא יז ןלָאז ,יײז ייּב זיא טָאג ןּופ
 ןיא ןּוא ,טָאג ןּופ זיוה ןיא ןּבילּבעג ךָאנ ןענייז סָאװ םילּכ יד זַא
 טינ ןלָאז ,םִיַלָשּורי ןיא ןּוא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ןּופ זיוה
 תֹואָבצ ןּופ טָאג טנָאזעג טָאה ױזַא םורָאװי* .לבָּב ןייק ןעמּוקנָא
 ןוא ,ןלעטשעג יד ףיוא ןּוא ,"םי םעד ףיוא ןּוא ,ןלייז יד ףיוא
 רעקיזָאדרעד ןיא ןּבילּבעג ןענייז סָאװ ,םילּכ טשער םעד ףיוא
 טינ יז טָאה לבָּב ןּופ ךלמ רעד רַצְנדַכּובנ סָאװ ידי ,טָאטש
 ,ןעמיקִיוהי ןּופ ןּוז םעד הָינָכי ןּבירטרַאפ טָאה רע ןעוו ,ןעמּונעגּוצ
 -לדַא עלַא טימ ,לבָּב ןייק םִיַלָשּורי ןּופ ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד
 הוהי טגָאזעג טָאה ױזַא ,רָאװרַאפ*' ;םִיַלָׁשּורי ןּוא הדּוהי ןּופ טייל
 ןענַײז סָאװ םילּכ יד ףיוא ,לארׂשי ןּופ טָאג רעד ,תֹואָבצ ןּופ
 ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ןּופ זיוה ןיא ןּוא ,טָאג ןּופ זיוה ןיא ןּבילּבעג
 ןּוא ,ןרעװ טכַארּבעג יז ןלעװ לבָּב ןייק*? :םִיַלָשּורי ןיא ןּוא
 ןענָאמרעד ךיז ּוט ךיא סָאװ גָאט םעד ויּב ,ןייז יז ןלעװ ןטרָאד
 ןרעקמוא יז ןּוא ןעגנערּבפיוא יז לעװ ןּוא ,טָאג טגָאז ,ײז ןָא
 .טרָא ןקיזָאדמעד ּוצ

 רעד ןּופ ּבײהנָא ןיא ,רָאי םענעי ןיא ןעוװעג זיא סע ןוא דר
 ,רָאי ןטריפ ןיא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד הָיקדִצ ןּופ הכולמ

 רּוזַע ןּופ ןּוז רעד הָיננַח טגָאזעג רימ ּוצ טָאה ,שדֹוח ןטפניפ ןיא
 - יד ןּופ ןגיוא יד רַאפ טָאג ןּופ זיוה ןיא ,ןֹועְבִנ ןּופ סָאװ איבנ םעד
 טדערעג טָאה ױזַא" :ןגָאז ּוצ ױזַא ,קלָאפ ןצנַאג ןּופ ןּוא םינהֹּכ
 ּבָאה ךיא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,לארׂשי ןּופ טָאג רעד ,תֹואְבצ ןּופ הוהי

 .23 ,ן'א םיכלמ עז *
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 ײװצ ךָאנ ןיא* .לבָּב ןּופ ךלמ םעד ןּופ ךָאי םעד ןכָארּבעצ
 ןּופ םילּכ עלַא טרָא ןקיזָאדמעד ּוצ םּוא ךיא רעק טייצ רָאי
 -קעװַא טָאה לבָּב ןּופ ךלמ רעד רֵצְנֹדַכּובנ סָאװ ,זיוה סטָאג
 ןּואי ;לבָּב ןייק טכַארּבעג יז ןּוא ,טרָא ןקיזָאדמעד ןּופ ןעמונעג
 עלַא ןּוא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ,ןעמיקַיֹוהי ןּופ ןּוז םעד הֵָינָכי
 רעק ,לבָּב ןייק ןעמּוקעג ןענייז סָאװ ,הדּוהי ןּופ ענעּבירטרַאפ
 לעװ ךיא םורָאװ ;טָאג טגָאז ,טרָא ןקיזָאדמעד ּוצ םּוא ךיא
 .לבָּב ןּופ ךלמ םעד ןּופ ךָאי םעד ןכערּבעצ

 יד רַאפ איבנ םעד היְננַח ּוצ טגָאזעג איִבנַה הָימרִי טָאה*
 ,קלָאפ ןצנַאג םעד ןּופ ןגיוא יד רַאפ ןּוא ,םינהֹּכ יד ןּופ ןגיוא
 איבנה הָימרִי טָאהי-טָאג ןּופ זיוה ןיא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ
 עניײד ןייז םייקמ טָאג לָאז !ױזַא ןָאט טָאג לָאז !ןמָא :טנָאזעג
 םילּכ יד ןרעקּוצמּוא ,טנָאזעג תואיבנ טסָאה ּוד סָאװ רעטרעװ
 ןקיזָאדמעד ּוצ לבָּב ןּופ ,ענעּבירטרַאפ עלַא ןּוא ,זיוה סטָאג ןּופ
 ךיא סָאװ ,טרָאװ עקיזָאדסָאד טשרָאקא רעה רעּבָאי .טרָא
 יד* :קלָאפ ןצנַאג ןּופ ןרעיוא יד ןיא ןּוא ,ןרעיוא ענייד ןיא דער
 ,ןָא קיּביײא ןּופ ריד רַאפ ןּוא רימ רַאפ ןעװעג ןענייז סָאװ םיאיבנ
 עסיורג רעּביא ןּוא ,רעדנעל ליפ רעּביא טגָאזעג תואיבנ ןּבָאה
 .טסעּפ ףיוא ןּוא ,קילגמּוא ףיוא ןּוא ,המחלמ ףיוא ,תוכּולמ
 סָאד זַא טשרע ,זיא ,םולש ףיוא תואיבנ טגָאז סָאװ איבנ רעדי
 ,טנעקרעד איבנ רעד טרעװ ,ןָא טמּוק איבנ םעד ןּופ טרָאװ
 .טקישעג תמא ןַא טימ םיא טָאה טָאג זַא

 ןּופ גנַאטשכָאי םעד ןעמּונענּפָארַא איבנ רעד הָינַנַח טָאה'"
 הָינַנַח ןּוא;* .ןכָארּבעצ םיא טָאה ןּוא ,זדלַאה סאיבנה הָימרִי
 ױזַא :ןגָאז ּוצ יױזַא ,קלָאפ ןצנַאנ ןּופ ןגיוא יד רַאפ טנָאזעג טַאה
 ןּופ ךָאי םעד ןכערּבעצ ךיא לעװ יװַא :טגָאזעג טָאג טָאה
 ןּופ ,טייצ רָאי ײװצ ךָאנ ןיא ,לבַּב ןּופ ךלמ םעד רֵצְנדַכּובג
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 ןעגנַאגעג זיא איבנה הָימרִי ןּוא-.רעקלעפ עלַא ןּופ זדלַאה םעד
 .געוו ןייז ףיוא

 יװ םעד כָאנ ,ןהָימרִיּוצ ןעװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּוא-*
 סאיבנה הָימרִי ןּופ גנַאטשכָאי םעד ןכָארּבעצ טָאהאיבנ רעד הָיַנַח
 ;ןנָאז ּוצ ױזַא ,ןהָיננַח ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא ,ייג"* :ןגָאז ּוצ ױזַא ,זדלַאה

 :טנָאזעג טָאג טָאה ױזַא
 ,ןכָארּבעצ ּוטסָאה ןעגנַאטש ענרעצליה
 .ןעגנַאטש ענרעזיַא יז טָאטשנָא ןכַאמ טסעוו ןּוא
 ,תֹואָבצ ןּופ הוהי טנָאזעג טָאה ױזַא םורָאװ'*

 :לארׂשי ןּופ טָאג רעד
 ןּבעגעג ךיא ּבָאה ךָאי םענרעזײַא ןַא
 ,רעקלעפ עקיזָאדיד עלַא ןּופ ודלַאה ןפיוא
 ,לבָּב ןּופ ךלמ םעד רַצָנדַכּובנ ןעניד ּוצ
 ;ןעניד םיא ןלעװ יז ןּוא
 .ןּבעגעג םיא ךיא ּבָאה דלעפ ןּופ היח יד וליפַא ןּוא

 רעה :איבנ םעד הֵינַנַח ּוצ טגָאזעג טָאה איבנה הָימרִי ןּוא'*
 טסָאה ּוד ןּוא ,טקישעג טינ ךיד טָאה טָאג ,הָינַנַח ,טשרָאקַא
 טָאג טָאה םּורדִי* .ןגיל ףיוא קלָאפ עקיזָאדסָאד טרעכיזרַאפ
 ;דרע רעד ןּופ טכיזעג ןּופ קעװַא ךיד קיש ךיא ,עז :טגָאזעג יױזַא
 ןגעק טדערעג ּוטסָאה גנורעקּפָא לײװ ,ןּברַאטש ּוטסעװ רָאייײה
 ןיא רָאי םענעי ןיא ןּברָאטשעג זיא איבנ רעד הָינַנַח ןּואיי-.טָאג
 .שדֹוח ןטעּביז

 הָימרִי סָאװ ווירּב םעד ןּופ רעטרעוו יד ןענייז סָאד ןּואי ןרר
 ּבײלּברעּביא םעד ּוצ םִיַלָׁשּורי ןּופ טקישעג טָאה איבנה

 ןּוא ,םינהֹּכ יד ּוצ ןּוא ,ענעּבירטרַאפ יד ןּופ עטסטלע יד ןּופ
 טָאה רֵצָנדַכּובנ סָאװ ,קלָאפ ןצנַאג םעד ּוצ ןּוא ,םיאיבנ יד ּוצ
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 רעד הָיִנָכי יװ םעדכָאני ;לבָּב ןייק םִיַלָשּורי ןּופ ןּבירטרַאפ
 ןּופ ןרַאה יד ,רענידפיוה יד ןּוא ,הּכלמ-רעטּומ יד ןּוא ,ךלמ
 ןענייז ,סרעסעלש יד ןּוא סרעטסניימ יד ןּוא ,םִיַלָשּורי ןּוא הדּוהי
 הָׂשָעלֶא ןּופ טנַאה רעד ךרוד* ;םִיַלָשּורי ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא
 הָיִקדִצ סָאװ ,ןהָיקלַח ןּופ ןּוז םעד הָירמג ןּוא ,ןענָּפָׁש ןּופ ןּוז םעד
 ךלמ םעד רֵצְנדַכּובנ ּוצ טקישעג טָאה הדּוהי ןּופ ךלמ רעד
 :ןגָאז ּוצ ױזַא--לבָּב ןייק לבָּב ןּופ
 ,תֹואָבצ ןּופ הוהי טגָאזעג טָאה יױװַא!
 ,לארׂשי ןּופ טָאג רעד
 ןּבירטרַאפ ּבָאה ךיא סָאװ ענעּבירטרַאפ עלַא ּוצ
 :לבָּב ןייק םִיַלָׁשּורי ןּופ
 ,טניֹוװַאּב ןּוא רעזייה טיוּב*

 ;טכּורפ רעייז טסע ןּוא רענטרעג טצנַאלפ ןּוא
 ,רעטכעט ןּוא ןיז טרעּבעג ןּוא ,רעּבײװ טמעני
 ,ןיז ערעיײַא רַאפ רעּבײװ טמענ ןּוא
 ,ןענַאמ ּוצ רעטכעט ערעײַא סיוא טי ןּוא
 ,רעטכעט ןּוא ןיז ןרעּבעג יז ןלָאז ןּוא
 .טינ ְךייַא טרענימ ןּוא ,ןטרָאד ךייַא טרעמ ןּוא
 טָאטש רעד ןּופ דירפ םעד טכוז ןּואי
 ,ןיהַא ןּבירטרַאפ ךייַא ּבָאה ךיא סָאװ
 ,טָאג ּוצ ריא רַאפ ללּפתמ טייז ןּוא
 .ךייַא ּוצ דירפ ןייז טעװ דירפ ריא ןיא םורָאװ

 ,תֹואָבצ ןּופ הוהי טגָאזעג טָאה ױזַא םורָאװ?
 :לָארׂשי ןּופ טָאג רעד
 ,ךייַא ןשיװצ סָאװ םיאיבנ ערעײַא ןרַאנ טינ ךייַא ןלָאז
 ,סרעגָאזרָאװ ערעיײַא ןּוא
 תומֹולח ערעײַא ּוצ ןרעהּוצ טינ טלָאז ריא ןּוא
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 .ןעמולח טזָאל ריא סָאװ
 ;ןעמָאנ ןיימ ןיא תואיבנ ְךייַא ייז ןגָאז ןגיל טימ םורָאװ'
 .טָאג טגָאז ,טקישעג טינ יז ּבָאה ךיא

 :טנָאזעג טָאג טָאה ױזַא םורָאװ'*
 ,לבָּב ףיוא לּופ ןרעוו רָאי קיצעּביז ןעו ,רָאװרַאפ
 ,ךייַא ןָא ןענָאמרעד ךיז ְךיא לעװ
 ,גָאזוצ ןטּוג ןיימ ןייז םייקמ לעװ ןּוא
 ,טרָא ןקיזָאדמעד ּוצ ןרעקּוצמּוא ךייַא
 ןעגנוטכַארט יד סיײװ ךיא םורָאװי*

 ,טָאג טגָאז ,ךייַא ןגעוו טכַארט ךיא סָאװ
 ,ןזייּב םּוצ טינ ןּוא ,דירפ ןּופ ןעגנּוטכַארט
 .גנופָאה ַא ןּוא טצעל ַא ןּבעג ּוצ ךייַא ידּכ

 ,ןפּור ךימ טעװ ריא ןּואיי
 ,רימ ּוצ ןייז ללּפתמ טעװ ןּוא ןייג טעװ ריא ןּוא
 .ךייַא ּוצ ןרעהּוצ לעװ ךיא ןּוא

 ,ןעניפעג ןּוא ןכּוז ךימ טעװ ריא ןּוא;*
 .ןצרַאה ןצנַאג רעיא טימ ןשרָאפ ךימ טעװ ריא זַא

 ,טָאג טנָאז ,ךייַא ןּופ ןעניפעג ןזָאל ךיז לעװ ךיא ןּוא'*
 ,טפַאשנעגנַאפעג רעיא ןרעקמּוא לעװ ךיא ןּוא
 ,רעקלעפ עלַא ןּופ ןעלמַאזנייַא ךייַא לעװ ןּוא
 ,רעטרע עלַא ןּופ ןּוא
 ,טָאג טגָאז ,ןיהַא ןסיוטשרַאפ ךייַא ּבָאה ךיא סָאװ
 ,טרָא םעד ּוצ ןרעקמּוא ךייַא לעװ ךיא ןּוא
 .ןטרָאד ןּופ ןּבירטרַאפ ךייַא ּבָאה ךיא סָאװ
 :טגָאזעג טָאה ריא לייוו*

 ,ילבָּב ןיא םיאיבנ טלעטשענפיוא זדנוא טָאה טָאג

 .20 קוסּפ טימ ךיז טדניּברַאפ *



 שש, ;
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 טנָאזעג טָאג טָאה ױזַא םורָאװ*
 ,דוד ןּופ ןָארט ןפיוא טציז סָאװ ךלמ םעד ףיוִא
 --טָאטש רעקיזָאדרעד ןיא טציז סָאװ קלָאפ ןצנַאג םעד ףיוא ןּוא
 :תולג ןיא ךייַא טימ סױרַא טינ ןענייז סָאװ רעדירּב ערעײַא
 :תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאזעג טָאה יװַאיי

 ,דרעווש יד יז ףיוא ןָא קיש ךיא ,עז
 ,טסעּפ יד ןּוא ,רעגנּוה םעד
 ןגייפ עקידלקע יװ יװַא ןכַאמ יז לעװ ךיא ןּוא
 .טייקטכעלש רַאפ ןרעוו ןסענעג טינ ןענעק סָאװ
 ,דרעװש רעד טימ ןנָאיכָאנ יז לעװ ךיא ןוא*

 ,טסעּפ רעד טימ ןּוא ,רעגנוה ןטימ
 רעדיוש ַא רַאפ ןכַאמ יז לעװ ךיא ןּוא
 ,דרע רעד ןּופ ןכיײרגיניק עלַא ייּב
 ,קערש ַא רַאפ ןּוא ,הללק ַא רַאפ
 ,דנַאש ַא רַאפ ןּוא ,גנורעצּומש ַא רַאפ ןּוא
 ;ןיהַא ןסיוטשרַאפ יז ּבָאה ךיא סָאװ ,רעקלעפ עלַא ןשיװצ
 טרעהעגּוצ טינ ןּבָאה יז סָאװרַאפ*

 ,טָאג טגָאז ,רעטרעװ עניימ ּוצ
 ,םיאיבנ יד טכענק עניימ יז ּוצ טקישעג ּבָאה ךיִא ןעוו
 ;טקישעג דנַאנַאכָאנ ןּוא דנַאנַאכָאנ
 .טָאג טנָאז ,טרעהענוצ טינ טָאה ריא ןּוא

 ,ענעּבירטרַאפ עלַא ריא ,טָאג ןּופ טרָאװ סָאד טרעה םּורדִ*י
 :לבָּב ןייק םִיַלָׁשּורי ןּופ טקישעגסױרַא ּבָאה ךיא סָאװ
 ,לארׂשי ןּופ טָאג רעד ,תֹואָבצ ןּופ הוהי טגָאזעג טָאה ױזַא"י

 ,ןהָיָלֹוק ןּופ ןּוז םעד בָאחַא ףיוא
 ,ןהָיִשַעַמ ןּופ ןּוז םעד ּוהָיִקדִצ ףיוא ןּוא
 ;ןגיל ןעמָאנ ןיימ ןיא תואיבנ ךייַא ןגָאז סָאװ
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 טנַאה רעד ןיא יז ּביג ךיא ,עז
 ,לבָּב ןּופ ךלמ םעד רַצאֶרדַכּובנ ןּופ
 .ןגיוא ערעײַא רַאפ ןגָאלשרעד יז טעוו רע ןּוא
 הללק ַא ןרעװ ןעמּונעג טעװ יז ןּופ ןּוא

 ,לבָּב ןיא סָאװ הדּוהי ןּופ ענעּבירטרַאפ עלַא ייּב
 ןכַאמ טָאג ךיד לָאז :ןגָאז ּוצ יװַא
 ,בָחֶא יװ ױזַא ןּוא ּוהָיִקדִצ יװ ױזַא
 !רעייפ ןיא טנערּברַאפ יז טָאה לבָּב ןּופ ךלמ רעד סָאװ
 ,לארׂשי ןיא תולָבנ ןָאטעג ןּבָאה יז לי

 ,םירבח ערעיײז ןּופ רעּבײװ יד טימ ןעװעג הנומ ןּוא
 רעטרעוװ ןעמָאנ ןיימ ןיא טדערעג שלַאפ ןּוא
 ;ןלױפַאּב טינ יז ּבָאה ךיא סָאװ
 .טָאג טגָאז ,תודע ןיּב ןּוא ,סײװ ךיא רעּבָא

 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןגָאז וטסלָאז םָלחְנ ןופ ןּוהָיעַמש ףיוא ןּוא*
 יװַא ,לארׂשי ןּופ טָאג רעד ,תֹואָבצ ןּופ הוהי טגָאזעג טָאה ױזַא*
 ןצנַאג םּוצ ווירּב ןעמָאנ ןייד ןיא טקישעג טסָאה ּוד לײװ :ןגָאז ּוצ
 ,ןהָיׂשֲעַמ ןּופ ןּוז םעד הָינַפצ ּוצ ןּוא ,םִיַלָשּורי ןיא סָאװ קלָאפ
 ךיד טָאה טָאג" :ןנָאז ּוצ יװַא ,םינהֹּכ עלַא ּוצ ןּוא ,ןהֹּכ םעד
 סע ידּכ ,ןהֹּכ םעד עֶדָיֹוהי ןּופ טרָא ןפיוא ןהֹּכ ַא רַאפ טכַאמעג
 םענעגּושמ ןכַאלטיא רעּביא טָאג ןּופ זיוה ןיא רעעזפיוא ןייז ןלָאו
 -ננַאװצ םעד ןיא ןָאטנײרַא םִיא טסלָאז ּוד ןּוא ,רעגָאז-תואיבנ ןּוא
 טינּוטסָאהיַאמלַא ,דנּוצַא ןּוא" .גנירודלַאה םעד ןיא ןּוא ץָאלק
 ַא רַאפ ךיז טכַאמ סָאװ ,תֹותְנַע ןּופ ןּוהָימרִי ףיוא ןעירשעגנָא
 ןייק זדנּוא ּוצ טקישעג ךָאד טָאה רע םורָאװ= ?ךייַא ּוצ איבנ
 ןּוא רעזייה טיוּב ;גנַאל ףיוא זיא סָאד :ןגָאז ּוצ יװַא :לבָּב
 .טכּורפ רעייז טסע ןּוא רענטרעג טצנַאלפ ןּוא ,טניֹוװַאּב
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 ווירּב ןקיזָאדמעד טנעיײלעג טָאה ןהֹּכ רעד הָינַפצ ןּוא*
 זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּוא* .איבנה ּוהָימרִי ןּופ ןרעיוא יד ןיא
 ,ענעּבירטרַאפ עלַא ּוצ קישיי ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןּוהָימרִי ּוצ ןעװעג
 :ןגָאז ּוצ ױזַא

 ;םָלחְנ ןּופ ןהָיעַמש ףיוא טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא
 ,טגָאזעג תואיבנ ךייַא טָאה הָיעַמש לײװ
 ,טקישעג טינ םיא ּבָאה ךיא ןעוו
 ,ןגיל ףיוא טרעכיזרַאפ ךייַא טָאה רע ןּוא
 :טגָאזעג יװַא טָאג טָאה םורדי

 ,םָלחַנ ןּופ ןהָיעַמש טימ ךיז ןכער ךיא ,עז
 ;ןעמָאז ןייז טימ ןּוא
 ןַאמ ַא ןּביילּב טינ טעװ םיא ןּופ
 ,קלָאפ ןקיזָאדמעד ןשיװצ ןציז ּוצ
 סטוג סָאד ןעז טינ טעװ רע ןּוא
 ,טָאג טנָאז ,קלָאפ ןיימ ּוט ךיא סָאװ
 .טָאג ןגעק טדערעג רע טָאה גנורעקּפָא לײװ

 ּוצ ױזַא ,טָאג ןּופ ןּוהָימרִי ּוצ ןעװעג זיא סָאװ טרָאװ סָאדי 5
 ּוצ ױזַא ,לארׂשי ןּופ טָאג רעד הוהי טגָאזעג טָאה יױװַאי :ןגָאז

 ּוצ טדערעג ּבָאה ךיא סָאװ רעטרעוו עלַא ףיוא ריד ּביירש :ןגָאז
 ךיא ןּוא ,טָאג טגָאז ,ןעמּוק געט ,עז םורָאװ* .ְךּוּב ַא ףיוא ,ריד -

 ןּוא לארׂשי קלָאפ ןיימ ןּופ טפַאשנעננַאפעג יד ןרעקמוא לעװ
 סָאװ ,דנַאל םעד ּוצ ןרעקרעדיװ יז לעװ ןּוא ,טָאג טגָאז ,הדּוהי
 .ןּברַא סע ןלעװ יז ןּוא ,ןרעטלע ערעיײז ןּבעגעג ּבָאה ךיא

 ףיוא טדערעג טָאה טָאג סָאװ רעטרעוו יד ןענייז סָאד ןּוא+
 :הדּוהי ףיוא ןּוא לארׂשי
 - ;טנָאועג טָאג טָאה יװַא ,רָאװרַאפי
 ;טרעהעג רימ ןּבָאה שינרעטיצ ןּופ לוק ַא
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 .דירפ טינ ןּוא טסננַא
 טעז ןּוא טשרָאקַא טנערפ"

 ;ןעניװעג ןעק ןױשרַאּפסנַאמ ַא ּביוא
 ןַאמ רעדעװטעי ךיא עז סָאװרַאפ
 ,ןדנעל ענייז ףיוא טנעה ענייז טימ
 ,ןרעניװעג ַא יװ יװַא
 !טייקנירג ןיא טרעקרַאפ זיא םינּפ ךַאלטיא ןּוא
 ,גָאט רענעי זיא סיורג םורָאװ ,יײו'
 ;םיא ּוצ ןכײלג ַא ןָא
 ,בקעי רַאפ סָאד זיא טיונ ןּופ טייצ ַא ןּוא
 .ןרעװ ןפלָאהעג רע טעװ ריא ןּופ רעּבָא
 ,גָאט םענעי ןיא ןייז טעװ סע ןּואי
 | ,תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז
 ,ןדלַאה ןייד ןּופ ךָאי ןייז ןכערּבעצ ךיא לעװ
 ;ןסיײרעצ ךיא לעװ קירטשדניּב ענייד ןּוא
 .עדמערפ םיא טימ ןטעּברַא טינ ןלעװ רעמ ןּוא
 ,טָאג רעייז הוהי ןעניד ןלעװ יז טרעיינ'
 ,ךלמ רעייז דוד ןּוא
 .ןלעטשפיוא יז לעװ ךיא סָאװ

 ,ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז ּוד ןּואי
 ,טָאג טגָאז ,בקעיי טכענק ןיימ
 ,לארׂשי ,ןטסגנַא טינ ןּוא
 ,טײװ רעד ןּופ ךיד ףלעה ךיא ,עז םורָאװ
 ;טפַאשנעננַאפעג רעייז ןּופ דנַאל ןּופ ןעמָאז ןייד ןּוא
 ,רעכיז ןּוא קיאּור ןייז רעדיװ טעװ בקעי ןּוא

 .ןקערש טינ טעװ רענייק ןּוא
 עה ּוצ ךיד ,טָאג טגָאז ,ריד טימ ןיּב ךיא םורָאװיי
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 .גנּודנעלרַאפ ַא ןכַאמ לעװ ךיא םורָאװ
 ,טײרּפשעצ ןיהַא ךיד ּבָאה ךיא סָאװ רעקלעפ עלַא ןּופ
 ,ןכַאמ טינ גנודנעלרַאפ ןייק ךיא לעװ ריד ןּופ רעּבָא
 ,טיײקיטכערעג טול ןפָארטש ךיד לעװ ךיא ןּוא
 .ןגיליטרַאפ טינ ךיד ךיא לעװ ןגיליטרַאפ רעּבָא

 :טנָאזעג טָאג טָאה ױװַא םורָאװיי
 ,ךָארּב ןייד זיא ןּכוסמ
 .דנּוװ ןייד זיא רעווש
 ,ןרעװ ןזענעג ןייד ןּופ טינ טלַאה רענייק'*

 .ריד רַאפ לטימלייה ןייק ָאטינ
 ,ריד ןָא ןסעגרַאפ ןּבָאה רעּבָאהּביל ענייד עלַאי

 ;ריד ףיוא טינ ןגערפ יז
 ,ןגָאלשעג ךיד ךיא ּבָאה טנייפ ַא ןּופ קַאלש ַא םורָאװ
 ,קידמירַאּברעדמּוא ףָארטש ַא
 ,ךערּברַאפ סיורג ןייד רַאפ
 .ליפ ןענייז דניז ענייד לײװ
 ,ךָארּב ןייד ףיוא ּוטסיײרש סָאװ*

 ?קָאטײװ ןייד זיא ןּכּוסמ סָאװ
 ,ךערּברַאפ סיורג ןייד רַאפ
 ,ליפ ןענייז דניז ענייד לײװ
 .ריד ּוצ ןָאטעג סָאד ךיא ּבָאה
 ,ןרעװ טרעצרַאפ ןלעװ רערעצרַאפ ענייד עלַא רעּבָא

 ,ןייג טפַאשנעגנַאפעג ןיא עלַא ןלעװ טנייפ ענייד עלַא ןּוא
 ,ןרעװ ּביױר ּוצ ןלעװ רעּבױר ענייד ןּוא
 .גנוּביױרסױא ּוצ ןּבעג ךיא לעװ רעּבױרסױא ענייד עלַא ןּוא
 ,ריד ּוצ האּוּפר ַא ןעגנערּב לעװ ךיא םורָאװי

 ;טָאג טגָאז ,ןלייה ךיד ךיא לעװ ןדנּוװ ענייד ןּופ ןּוא
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 :ענעסױטשרַאפ ןפּורעג ךיד טָאה ןעמ לײװ
 ,"ריא ףיוא טינ טגערפ רענייק ,ייז זיא ןֹויצ

 :טנָאזעג טָאג טָאה ױזַא=
 ,בקעי ןּופ ןטלעצעג יד ןּופ טפַאשנעגנַאפעג יד םּוא רעק ךיא ,עו
 ;ןעמירַאּברעד ךיא לעװ ןעננּוניֹוװ ענייז ןּוא
 ,ןפיוה ריא ףיוא ןרעװ טױּבעגּפָא טעװ טָאטש יד ןּוא
 .רעגייטש ןייז ףיוא ןייז טניֹוװַאּב טעװ ץַאלּפ רעד ןּוא
 ,גנוּביל ַא יז ןּופ טעװ ןײגסױרַא ןּוא

 :עקיטסּול ןּופ לוק ַא ןּוא
 ,ןרעמ יז לעװ ךיא ןּוא
 ;ןרעװ טרענימעג טינ ןלעװ יז ןּוא
 ,ןרעסערגרַאפ יז לעװ ךיא ןּוא
 .ןרעװ טקיצניװעג טינ ןלעװ יז ןּוא
 ,רעירפ יװ ןייז ןלעװ רעדניק ענייז ןּואי

 ;רימ רַאפ טסעפ ןייטש טעװ הדע ןייז ןּוא
 .רעקירד ענייז עלַא טימ ןענעכער ךיז לעװ ךיא ןּוא
 ,ןײלַא םיא ןּופ ןייז טעװ טשריפ ןייז ןּואי
 ;סױרַא טימ ןייז ןּופ טעװ רעקיטלעװעג ןייז ןּוא
 ,ןרעטנענרעד םיא לעװ ךיא ןּוא
 ;רימ ּוצ ןענענעג טעװ רע ןּוא
 ץרַאה ןייז ןלעטשנייַא ןעק סָאװ רעד זיא רעו םורָאװ
 .הוהי טגָאז ?רימ ּוצ ןענענעג ּוצ

 ,קלָאפ םּוצ ןייז רימ טעװ ריא ןּואי'
 .טָאג םּוצ ןייז ךייַא לעװ ךיא ןּוא

 ,טָאג ןּופ םערּוטש ַא ,עז*
 ,סױרַא זיא ןרָאצמירג ַא

 ,דנַאל ןקורט ,ןֹויָצ רעדָא הָיִצ ףיוא ליּפשנָא *
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 ;טניװמערוטש רעקיסייר ַא
 .ןלַאפ רע טעװ םיעשר יד ןּופ ּפָאק םעד ףיוא
 ,טָאג ןּופ ןרָאצ רעד טעװ ןיײנּפָא טיני

 ,םייקמ זיא רע ויּב ןּוא ,טּוט רע זיּב
 ;ןצרַאה ןייז ןּופ ןעגנוטכַארט יד
 ,ןייטשרַאּפ סָאד ריא טעװ געט יד ןּופ ףוָס ןיא
 ,הוהי טגָאז ,טייצ רענעי ןיאיי

 ,לארׂשי ןּופ תוחּפשמ עלַא ייּב טָאג םּוצ ןייז ךיא לעװ
 .קלָאפ םּוצ ןייז רימ ןלעװ יז ןּוא

 :טגָאזעג טָאג טָאה יװַאי אל
 רּבדמ ןיא טייקילעזטײל טָאה ןענופעג

 ;ןּבילּבעג דרעווש ןּופ קלָאפ סָאד
 .ןלארׂשי ,ןעּורַאּב םיא יג
 :רימ ּוצ ןזיװַאּב ךיז טָאג טָאה ןטײװ ןּופ
 ,ּביל ךיד ךיא ּבָאה טפַאשּביל עקיּבייא ,ָאי
 .דָאנעג טימ ּוצ ךיד ךיא יצ םורד
 ,ןעיוּבפיוא ךָאנ ךיד לעװ ךיא

 ;לארׂשי יורפגנוי ,ןרעװ טיוּבעגפיוא טסעוו ןּוא
 ,ךַאלקייּפ ענייד ןָאטנָא ךָאנ טסעװ
 .ץנַאט ןקיטסּול ןיא ןײגסױרַא ןּוא
 ;ןֹורמֹוש ןּופ גרעּב יד ףיוא רענטרעגנייו ןצנַאלּפ ךָאנ טסעוװ*
 .ןײלַא ןצינרַאפ ןּוא רעצנַאלפ ןלעװ ןצנַאלפ
 ,גָאט ַא טעװ ןייז םורָאװ
 :םירפא ןּופ גרעּבעג ןפיוא ןפור רעטכעוו יד ןעוו
 ,ןֹויִצ ןייק ןײנפױרַא רימָאל ןּוא ,ףיוא טייטש
 .טָאג רעזדנּוא הוהי ּוצ
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 :טגָאזעג טָאג טָאה יװַא םורָאװ"
 ,בקעי ןגעװ דיײרפ טימ טגניז

 ;רעקלעפ יד ןּופ ּפָאק םעד ןנעוו טלַאש ןּוא |
 :טנָאז ןּוא ,טּבױל ,ןרעה טכַאמ
 ,קלָאפ ןייד ,טָאג ,ףלעה
 .לארׂשי ןּופ ּביילּברעּביא םעד

 ,דנַאלךופצ ןּופ יז גנערּב ךיא ,עזי
 ;דרע ןקע יד ןּופ ןעלמַאזנײַא יז לעװ ןּוא
 ,ןקידעקניה םעד ןּוא ןדנילּב םעד יז ןשיװצ
 ;םעניײא ןיא ןרעניװעג יד ןּוא עקידעגָארט יד
 .רעהַא ןרעקמוא ךיז יז ןלעװ למעזעג סיורג ַא
 ,ןעמּוק יז ןלעװ ןײװעג טימי

 ;ןעגנערּב יז ךיא לעװ טייקילעוטײל טימ ןּוא
 ,רעסַאװ ןכייט ייּב ןריפ יז לעװ ךיא
 ןכיײלג ַא געו ַא ףיוא
 ;ןרעװ טלכיורטשעג טינ ןירד ןלעװ יז סָאװ
 ,לארׂשי ּוצ רעטָאפ ַא ןיּב ךיא םורָאװ
 .רוָכּב ןיימ זיא רע ,םירפא ןּוא

 ,רעקלעפ ריא ,טָאג ןּופ טרָאװ סָאד טרעה'
 :טגָאז ןּוא ,טײװ רעד ןּופ ןעלוניא יד ןיא טלייצרעד ןּוא
 ,ןעלמַאזנייַא םיא טּוט ,לארׂשי טײרּפשעצ טָאה סָאװ רעז
 .עדַאטס ןייז ךּוטסַאּפ ַא יו םיא טיה ןּוא
 ,בקעי טפיוקענסיוא טָאה טָאג םורָאװ"

 ןופ טנַאה רעד ןּופ טויילעגסיוא םיא ןּוא
 .םיא ןּופ ןרעקרַאטש םעד

 ,ןֵיִצ ןּופ ךייה רעד ףיוא ןעגניז ןּוא ןעמּוק ןלעװ יז ןּואיי
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 ,סטּוג סטָאג ּוצ ןעמָארטש ןלעװ יז ןּוא
 ,לייא ּוצ ןּוא ,ןייוו ּוצ ןּוא ,האּובּת ּוצ
 ;רעדניר ןּוא ףָאש עגנוי ּוצ ןּוא
 ,ןטרָאג רעטרעסעװַאּב ַא יװ ןייז טעװ לעז רעייז ןּוא
 .ןטכַאמש טינ רעדיװ רעמ ןלעװ יז ןּוא
 ,ץנַאט ןיא ןעיירפ ךיז יורפגנּוי יד טעװ לָאמסנעדיי

 ;םעניײא ןיא םינקז ןּוא םירּוחּב ןּוא
 ,דיירפ ןיא רעיורט רעייז ןרעקרַאֿפ לעװ ךיא ןּוא
 .רעמּוק רעייז ןיא ןעיירפרעד יז ןּוא ןטסיײרט יז לעװ ןּוא

 ,טייקטעפ טימ םינהֹּכ יד ןּופ לעז יד ןטעז לעװ ךיא ןּוא-*
 - ,סטּוג ןיימ טימ טַאז ןייז טעװ קלָאפ ןיימ ןּוא
 .טָאג טגָאז

 :טנָאזעג טָאג טָאה יזַאי*
 ,טרעהעג הֵמָר ןיא טרעװ לוק ַא
 ;ןײװעג רעטיּב ַא ,רעמָאי ַא
 ,רעדניק עריא ףיוא טנײװ לחר
 ,רעדניק עריא ךָאנ ןטסיירט טינ ךיז ליו יז
 .ָאטינ רעמ ןענייז יז סָאװ

 :טנָאזעג טָאג טָאה יױװַא*
 ,ןײװעג ןּופ לוָק ןייד דיימרַאפ
 ,ןרערט ןּופ ןגיוא ענייד ןּוא
 ;טָאג טגָאז ,ימ ןייד רַאפ ןיול ַא ןַארַאפ םורָאװ
 .טנייפ םעד ןּופ דנַאל ןּופ ןרעקמּוא ךיז ןלעװ יז ןּוא

 ,טָאג טנָאז ,טצעל ןייד רַאפ גנופָאה ַא ןַארַאפ ןּוא!*
 .קרַאמעג רעייז ּוצ ןרעקמּוא ךיז ןלעװ רעדניק יד ןּוא
 :ןגָאלק ךיז םירפא טרעהעג ךיא ּבָאה ןרעה"
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 ,ןרָאװעג טפָארטשעג ןיּב ךיא ןּוא ,טפָארטשעג ךימ טסָאה
 ;טנרעלעג טינ ּבלַאק ַא יװ
 ,ןרעקמּוא ךיז לעװ ךיא ןּוא ,ןרעקמּוא ךימ זָאל
 .טָאג ןיימ הוהי טסיּב ּוד םורָאװ
 גנּורעקּפָא ןיימ ךָאנ םורָאװ*

 ,טַאהעג הטרח ךיא ּבָאה
 ,ןרעװ רָאװעג ןיימ ךָאנ ןּוא
 ;ךיד ןפיוא ןגָאלשעג ךיז ךיא ּבָאה
 ,טויִּב ןיא ןיּב ןּוא ךיז םעש ךיא
 .טננּוי ןיימ ןּופ דנַאש יד גָארט ךיא לײװ
 ,םירפא ןּוז רעייט ַא רימ זיאי*

 ?טטלטרעצעג ַא דניק ַא יצ
 ;םיא ןּופ דער ךיא רָאנ יװ םורָאװ
 :םיא ךָאנ רעדיוװ ךיא קנעּב ןעקנעּב
 ;םיא ּוצ דייװעגניא עניימ ןעמּורּב םּורד
 .טָאנ טגָאז ,ןעמירַאּברעד םיא ךיא לעװ ןעמירַאּברעד

 ,סנכייצ ריד לעטשי*
 ,ןעגנַאטשגעװ ריד ךַאמ
 ,געטש םעד ףיוא טכַא ּביג
 ;ןעגנַאגעג טסיּב ּוד סָאװ געוו םעד
 ,לארׂשי יורפננוי ,םּוא ךיז רעק
 .ענייד טעטש עקיזָאדיד ּוצ םּוא ךיז רעק

 ,ןעײרדּפָא ךיז ּוטסעװ ןענַאװ זייי
 ?עקינעּפשרעדיװ רעטכָאט
 :דרע רעד ףיוא סיינ ַא ןפַאשַאּב טָאה טָאג ,רָאװרַאפ
 .ןַאמ םּוצ ןעכדש ךיז לָאז ןױשרַאּפסּבײװ יד
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 :לארׂשי ןּופ טָאג רעד ,תֹואָבצ ןּופ הוהי טנָאזעג טָאה ױזַא*

 טרָאװ עקיזָאדסָאד ןגָאז ךָאנ טעװ עמ
 ,טעטש ענייז ןיא ןּוא ,הדּוהי ןּופ דנַאל ןיא
 :טפַאשנעגנַאפעג רעייז םּוא רעק ךיא ןעוו
 ,טייקיטכערעג ןּופ גניניֹװ ,ןשטנעּב ךיד לָאז טָאג
 !גרַאּב רעקילײה
 טעטש ענייז עלַא ןּוא הדוהי ןּוא*

 :םענייא ןיא ןציז ןענירד ןלעװ
 .סעדַאטס טימ ןעיצ סָאװ יד ןּוא ,טײלרעקַא
 ,לעז עדימ יד קיווקרעד ךיא םורָאװ'י

 .ןליּפנָא ךיא ּוט ,טכַאמש סָאװ לעז ךַאלטיא ןּוא

 ;טקוקענמוא ךימ ןּוא טּפַאכעגפיוא ךיז ךיא ּבָאה ףיורעד"
 .ןעװעג סיז רימ זיא ףָאלש ןיימ ןּוא

 ,טָאג טנָאז ,ןעמּוק געט ,עו"
 לארׂשי ןּופ זיוה סָאד ןעייֵזרַאפ לעװ ךיא ןּוא
 ,הדּוהי ןּופ זיוה סָאד ןּוא
 .תומהּב ןּופ ןעמָאז טימ ןּוא ,ןשטנעמ ןּופ ןעמָאז טימ
 : ,ןייז טעװ סע ןּוא*

 ,ייז ףיוא טסַאּפענפױא ּבָאה ךיא יװ ױזַא
 ,ןפרַאווצנייַא ןּוא ןסיײרוצסױא
 ,ןָאט ּוצ זייּב ןּוא ,ןעגנערּבוצרעטנוא ןּוא ןרעטשעצ ּוצ ןּוא
 ,ייז ףיוא ןסַאּפפיוא ךיא לעװ יױװַא
 .טָאג טגָאז ,ןצנַאלפ ּוצ ןּוא ןעיוּב ּוצ

 :ןגָאז טינ רעמ ןעמ טעװ געט ענעי ןיא"
 ,ןּביורטניײװ ערעיוז ןסענעג ןּבָאה סרעטָאפ יד
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 : .קיליַאה ןענייז ןיז יד ןּופ ןייצ יד ןּוא
 ;ןּברַאטש טעװ דניז ןייז רַאפ רעכַאלטיא טרעייניי

 ,ןּביורטנײװ ערעיוז יד טסע סָאװ שטנעמ רעדעװטעי
 .ןרעװ קיליַאה ןלעװ ןייצ ענייז

 ,טָאג טגָאז ,ןעמּוק געט ,עז"
 ,לארׂשי ןּופ זיוה םעד טימ ןסילש לעװ ךיא ןּוא
 ,הדּוהי ןּופ זיוה םעד טימ ןּוא
 ;דנּוּב םעיינ ַא
 ןסָאלשעג ּבָאה ךיִא סָאװ דנּוּב רעד יװ טינ'י
 ןרעטלע ערעייז טימ
 טנַאה רעייז ןעמּונעגנָא ּבָאה ךיא סָאװ גָאט םעד ןיא
 ;םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןעיצּוצסױרַא יז

 ,דנּוּב ןיימ טרעטשרַאפ ןּבָאה יז םורָאװ |
 .טָאג טגָאז ,רַאה רעייז ןעװעג ןיּב ךיא םנה
 ןסילש לעװ ךיא סָאװ דנּוּב רעד ןייז טעװ סָאד טרעייניי

 :טָאג טגָאז ,געט ענעי ךָאנ לארׂשי ןּופ זיוה םעד טימ
 ,יז ןיא הרֹוּת ןיימ ןײרַא ּביג ךיא
 ;ןּביירשפיוא יז ךיא לעװ ןצרַאה רעייז ףיוא ןּוא
 ,טָאג םּוצ ןייז יז לעװ ךיא ןּוא
 .קלָאפ םּוצ ןייז רימ ןלעװ יז ןּוא
 ןענרעל טינ רעמ ןלעװ יז ןּוא*

 ,רעדּורּב ןייז לע א ןּוא ,רבח ןייז רעכַאלטיא
 !טָאג טנעק :ןגָאז ּוצ ױזַא
 ,ןענעק ךימ ןלעװ עלַא יז םורָאװ
 ;טָאג טגָאז ,ןטסערג רעייז זיּב ןטסנעלק רעייז ןּופ
 ,דניז רעייז ןּבעגרַאפ לעװ ךיא םורָאװ
 .ןענָאמרעד טינ רעמ ךיא לעװ אטח רעייז ןּוא
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 ,טגָאזעג טָאג טָאה יװַאי*
 ,גָאט ייּב טכיל ַא רַאפ ןּוז יד טיג סָאװ רעד
 ןרעטש ןּוא הנבל ןּופ ןצעזעג יד ןּוא
 ;טכַאנ ייּב טכיל ַא רַאפ
 -ןעמּורּב ןלעװ ענייז זַא ,םי םעד ףיוא טרעדור סָאװ רעד
 :ןעמָאנ ןייז זיא תֹואָבצ ןּופ הוהי
 ,רימ רַאפ ןּופ ןרעוו ןָאטענּפָא ןלעװ ןצעזעג עקיזָאדיד ּביוא**

 ,טָאג טגָאז
 ןרעהפיוא לארׂשי ןּופ ןעמָאז רעד ךיוא טעװ
 .געט עלַא רימ רַאפ קלָאפ ַא ןייז ּוצ

 :טנָאזעג טָאג טָאה יױזַא*י
 ,ןרעװ ןטסָאמענסױא ןלעװ ןּביוא ןּופ ןעלמיה יד ּבױא
 טשרָאפרעד ןלעװ ןטנּוא דרע רעד ןּופ ןטסעפטנּורג יד ןּוא

 ,ןרעװ
 ,לארׂשי ןּופ ןעמָאז םעדלַא ןטכַארַאפ ךיוא ךיא לעװ
 .טָאג טגָאז ,ןָאטעג ןּבָאה יז סָאװ ץלַא רַאפ

 טיוּבעגפיוא טעװ טָאטש יד ןּוא ,טָאג טנָאז ,ןעמּוק געט ,עזיי
 .רעיוטלקניוװ ןיּב לֵאנַנַח ןּופ םערּוט םעד ןּופ ,טָאג ּוצ ןרעװ
 ןזיּב ,ןגעקַא ךיילג ,רעטײװ ןײגסױרַא טעװ רונשטסעמ יד ןּוא*י
 רעד ןּוא* .הָעֹוג ןייק ןעיירדרַאפ ךיז טעװ ןּוא ,בֵרְנ לנרעּב
 ךַאּב ויּב רעדלעפ עלַא ןּוא ,שַא ןּוא םירנּפ ןּופ לָאט רעצנַאג
 קילײה ןייז ןלעװ ,חרומ ןיא רעיוטדרעפ ןּופ לקניוו ןויּב ,ןֹורדק
 טרעטשעצ טינ ןּוא ,ןרעװ ןסירעגסיוא טינ רעמ טעװ סע ;טָאג ּוצ
 .קיּבייא ףיוא ,ןרעװ
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 ןיא ,טָאג ןּופ ןּוהָימרִי ּוצ ןעוװעג זיא סָאװ טרָאװ סָאד' ךֶל
 זיא סָאד ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ּוהָיִקדִצ ןּופ רָאי ןטנעצ

 םעד ןּופ ליח רעד ןּואי .רֵצאֶרדַכּובנ ןּופ רָאי עטנצכַא סָאד
 ןוא ,םִיַלָשּורי ףיוא טרעגעלעג לָאמסנעד טָאה לבָּב ןּופ ךלמ
 ,ךַאװ רעד ןּופ ףיוה ןיא טרַאּפשעגניַא ןעוועג זיא איבנה ּוהָימרִי
 רעד ּוהָיִקדַצ םורָאװ .הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ןּופ זיוה ןיא סָאװ
 יַאמלַא :ןגָאז וצ ױזַא ,טרַאּפשעגנייַא םיא טָאה הדּוהי ןּופ ךלמ
 ביג ךיא ,עז :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,תואיבנ ּוטסגָאז
 ןּוא ,לבָּב ןּופ ךלמ םעד ןּופ טנַאה רעד ןיא טָאטש עקיזָאדיד
 הדּוהי ןּופ ךלמ רעד ּוהָיֵקדִצ ןּוא* ;ןעגניװצַאּב יז טעװ רע
 טרעיינ ,םידׂשַּכ יד ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןרעװ ןענּורטנַא טינ טעװ
 טנַאה רעד ןיא ןרעװ ןּבעגעגרעּביא רע טעװ ןּבעגעגרעּביא
 ,ליומ ּוצ ליומ םיא ּוצ ןדער טעװ רע ןּוא ,לבָּב ןּופ ךלמ םעד ןּופ
 רע טעװ לבָּב ןייק ןּואי ;ןעז םיא רע טעװ גיוא ןיא גיוא ןּוא
 ןָאמרעד ךיא ויּב ןייז רע טעװ ןטרָאד ןּוא ,ןּוהָיִקדִצ ןריפקעװַא
 יד טימ ןטלַאה המחלמ טעװ ריא זַא ;טָאנ טגָאז ,םיא ןָא ךיז
 ?ןקילנַאּב טינ ריא טעװ ,םידׂשַּכ

 ןעוװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד :טגָאזעג טָאה ּוהָימרִי ןּוא"
 רעטעפ ןייד םּולַש ןּופ ןּוז רעד לֵאמנַח ,עז :ןגָאז ּוצ ױזַא רימ ּוצ
 ,תֹותָנַע ןיא סָאװ דלעפ ןיימ ריד ףיוק :ןנָאז ּוצ ױזַא ,ריד ּוצ טמּוק
 .ןפױקּוצּפָא טכערזיילסיוא סָאד טרעהעג ריד םורָאװ

 ףיוה ןיא רימ ּוצ ןעמּוקעג זיא ןּוז סרעטעפ ןיימ לֵאמַנַח ןּואי
 רימ ּוצ טָאה רע ןּוא ,טָאג ןּופ טרָאװ סָאד יװ ױזַא ,ךַאװ רעד ןּופ
 ,תֹותָנַע ןיא סָאװ דלעפ ןיימ ,ךיד טעּב ךיא ,ּפָא ףיוק :טנָאזעג
 - ןופ טכער סָאד טרעהעג ריד םורָאװ ,ןימינּב דנַאל ןיא סָאװ
 בָאה .ּפָא ריד סע ףיוק ;גנּוזײלסױא יד טרעהעג ריד ןּוא ,השּורי
 בָאה ךיא ןּוא" .טָאג ןּופ טרָאװ סָאד זיא סָאד זַא טסּוװעג ךיא
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 סָאװ ,ןּוז סרעטעפ ןיימ ,לֵאמַנַח ןּופ דלעפ סָאד טפיוקעגּפָא
 לקָש ןּביױי,טלעג סָאד ןגיוװעגּפָא םיא ּבָאה ךיא ןּוא ,תֹותָנַע ןיא |
 ַא ףיוא ןּבירשעגפיוא ּבָאה ךיא ןּוא" .רעּבליז ,ןעצ ןּוא |
 ןגיֹוװעגּפָא ןּוא ,תודע טלעטשעג ןּוא ,טעמתחרַאפ ןּוא ,ץפירשעג |
 םעד ןעמּונעג ּבָאה ךיא ןּואי* .לָאשנָאװ ַא ףיוא טלעג סָאד |
 יד ןּוא ןעגנידַאּב יד טימ ןטעמתחרַאפ םעד ,הריכמירטש

 -רטש םעד ןּבעגעג ּבָאה ךיא ןּואי* .םענעּפָא םעד ןּוא ,ןכַאמּפָא !
 רַאפ ,ןהָיַסחַמ ןּופ ןּוז םעד הָירנ ןּופ ןּוז םעד ְךּורָּב ּוצ הריכמ |
 ןגיוא יד רַאפ ןּוא ,רעטעפ ןיימ תּופ ןּוז םעדו לֵאמַנַח ןּופ ןגױא יד |
 ,הריכמ-רטש ןפיוא ןּבירשעגרעטנוא ךיז ןּבָאה סָאװ תודע יד ןּופ ו

 ןופ ףיוה ןיא ןסעזעג ןענייז סָאװ ןדיא עלַא ןּופ ןגיוא יד רַאפ
 ,ןגיוא ערעיײיז רַאפ ןכּורָּב ןלױפַאּב ּבָאה ךיא ןּוא= .ךַאװ רעד
 ןּופ טָאג רעד ,תֹואָבצ ןּופ הוהי טגָאזעג טָאה יװַא:+ ;ןגָאז ּוצ יװַא !
 ,הריכמ-רטש ןקיזָאדמעד ,ןצפירשעג עקיזָאדיד םענ :לארׂשי !
 ןּוא ,ץפירשעג ענעּפָא עקיזָאדסָאד יא ,עטעמתחרַאּפ סָאד יא !

 ןטלַאה ןלָאז יז ידּכ ,ילּכ רענעמיײל ַא ןיא ןָאטנײרַא יז טסלָאז !
 רעד ,תֹואָבצ ןּופ הוהי טנָאזעג טָאה ױזַא םורָאװ= .געט ליפ !

 ןּוא רעויה ןרעװ טפיוקעג ךָאנ ןלעװ סע :לארׂשי ןּופ טָאג
 .דנַאל ןקיזָאדמעד ןיא רענטרעגנייוו ןּוא רעדלעפ-
 ךיא יװ םעדכָאנ טָאג ּוצ ןעװעג ללּפתמ ּבָאה ךיא ןּוא= = |
 ןופ ןּוז םעד ךּורָּב ּוצ הריכמ-רטש םעד ןּבעגעגרעּביא ּבָאה

 טכַאמעג טסָאה ּוד ,עז !רַאה ּוד טָאג ,ייוויי :ןגָאז וצ ױזַא ,ןהָירַנ
 ןייד טימ ןּוא ,טײקרַאטש סיורג ןייד טימ דרע יד ןּוא ןעלמיה יד
 .ךַאז ןייק ןטימרַאפ טינ זיא ריד ןּופ ;םערָא ןטקערטשענסױא
 ןופ דניז יד טסלָאצַאּב ןּוא ,דילג ןטסטנזיוט ןטימ דסח טסוטי*
 ּוד ;ײז ךָאנ רעדניק ערעיײז ןּופ םעווּב םעד ןיא ןרעטלע יד
 ,ןעמָאנ ןייז זיא תֹואָבצ ןּופ הוהי סָאװ ,טָאנ רעקיטכַאמ ,רעסיורג
 ןגיוא ענייד סָאװ ,גנּואּוט ןיא קרַאטש ןּוא ,טָארַאּב ןיא סיורג*
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 ןּבעג ּוצ ,רעדניקנשטנעמ יד ןּופ ןגעװ עלַא ףיוא ןפָא ןענייז
 ;םיׂשעמ ענייז ןּופ טכּורפ רעד טול ןּוא ןגעוװ ענייז טױלױכַאלטיא
 ,םִיַרצִמ דנַאל ןיא רעדנּוװ ןּוא סנכייצ ןָאטעג טסָאה סָאװ ּוד*"
 ןשיוצ יא ,לארׂשי ןשיװצ יא ,גָאט ןקיטנייה ףיוא ויּב ןּואְו
 יװ יװַא ,ןעמָאנ ַא טכַאמעג ךיז טסָאה ןּוא ,ןשטנעמ זערעדנַאז
 לארׂשי קלָאפ ןייד ןגױצעגסױרַא טסָאה ןּוא* ;נָאט ןקיטנייה
 ַא טימ ןּוא ,רעדנוװ טימ ןּוא סנכייצ טימ םִיַרצִמ דנַאל ןּופ
 טימ ןּוא ,םערָא ןטקערטשעגסיױא ןַא טימ ןּוא ,טנַאה רעקרַאטש
 ,דנַאל עקיזָאדסָאד ןּבעגעג ײז טסָאה ןּוא ;טײקיטכרָאפ סיורג
 דנַאל ַא ,ןּבעג ּוצ יז ןרעטלע ערעײז ןרָאװשעג טסָאה ּוד סָאװ
 ןוא ,ןעמוקעג ןענייז יז ןּוא* ;קינָאה ןּוא ךלימ טימ טסילפ סָאװ
 ,לֹוק ןייד ּוצ טרעהעגוצ טינ ןּבָאה יז רעּבָא ;טּברַאעג סע ןּבָאה
 טסָאה ּוד סָאװ ץלַא ;ןעננַאנעג טינ יז ןענייז הרֹוּת ןייד ןיא ןּוא
 טכַאמעג טסָאה ּוד ןּוא ,ןָאטעג טינ יז ןּבָאה ןָאט ּוצ ןלױּפַאּב יו
 ןענייז ןלַאװדרע יד ,עז* .זייּב עקיזָאדסָאדלַא יז ּוצ ןעשענ
 טרעװ טָאטש יד ןּוא ,ןענניװצַאּב ּוצ יז ,טָאטש רעד זיּב ןעמּוקענ
 ןטלַאה סָאװ םידׂשַּכ יד ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבעגעגרעּביא
 ןוא רעגנּוה םעד ןּוא דרעװש רעד ןגעוו ןּופ ,ריא ףיוא המחלמ
 טָא ןּוא ,ןעשעג ויא טדערעג טסָאה ּוד סָאװ ןּוא ;טסעּפ רעד
 טנָאזעג ,רַאה ּוד טָאג ,ּוטסָאה ןנעװטסעד ןופ= .סע ּוטסעז
 ;תודע לעטש ןּוא ,טלעג רַאפ דלעפ סָאד ריד ףיוק :רימ ּוצ
 יד ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבענעגרעּביא טרעװ טָאטש יד ןעוו

 .םידׂשַּב

 ;ןגָאז וצ ױװַא ,ןּוהָימרִי ּוצ ןעװעג טָאג ןּופ טרָאװ סָאד זיא*

 - ןטימרַאפ ןעד זיא ;רעּבײל עלַא ןּופ טָאנ רעד הוהי ןיּב ךיא ,עי
 ּביג ךיא ,עז :טגָאזעג יװַא טָאג טָאה םּורד*י ?ךַאז םּוׁש ַא רימ ןופ
 רעד ןיא ןּוא ,םידׂשַּכ יד ןּופ טנַאה רעד ןיא טָאטש עקיױָאדיד
 ױ טעװ רע ןּוא ,לבָּב ןופ ךלמ םעד רַצאֶרְדַכּובנ ןּופ טנַאה

5 
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 -רעד ףיוא המחלמ ןטלַאה סָאװ םידׂשַּכ יד ןּואי .ןעגניװצַאּב
 עקיזָאדיד ןדניצנָא ןלעװ ןּוא ןעמּוק ןלעװ ,טָאטש רעקיזָאד
 סָאװ רעזייה יד טימ ןענערּברַאפ יז ןלעװ ןּוא ,רעייפ ןיא טָאטש
 ןסָאגעג ןּוא ,לַעַּב ּוצ רעכעד ערעײז ףיוא טרעכיירעג טָאה עמ
 .ןענערעצרעד ּוצ ךימ ידּכ ,רעטעג עדמערפ ּוצ רעפּפָאסינ
 ןגעלפ הדּוהי ןּופ רעדניק יד ןּוא לארׂשי ןּופ רעדניק יד םורָאװי
 ;ןגיױא עניימ ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאט קר ןָא טננּוי רעייז ןּופ
 טימ ןענערעצרעד קר ךימ ןעּוט לארׂשי ןּופ רעדניק יד םורָאװ
 ןיימ ּוצ םורָאװי .טָאג טגָאז ;טנעה ערעיײז ןּופ קרעװ םעד
 עקיזָאדיד ןעװעג רימ זיא ןרָאצמירג ןיימ ּוצ ןּוא סָארדרַאפ
 ףיוא זיּב ןּוא ,טיוּבעג יז טָאה ןעמ סָאװ גָאט םעד ןּופ טָאטש
 רעּביא** ,םינּפ ןיימ ןּופ ןָאטּפָא יז זומ ךיא זַא ױזַא ,גָאט ןקיטנייה
 ,הדּוהי ןּופ רעדניק יד ןּוא לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ זייּב םעדלַא
 ,םיכלמ ערעײז ,יז ,ןענערעצרעד ּוצ ךימ ןָאטעג ןּבָאה יז סָאװ
 רענעמ יד ןּוא ,םיאיבנ ערעײז ןּוא ,םינהֹּכ ערעייז ,ןרַאה ערעיײיז
 ןּבָאה יז ןּוא* .םִיַלָשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןּוא הדּוהי ןּופ
 ּבָאה ךיא ןּוא ,םינּפ םעד טינ ןּוא ןקּור םעד רימ ּוצ טרעקעג
 יז רעּבָא ,טנרעלעג דנַאנַאכָאנ ןּוא דנַאנַאכָאנ ,טנרעלעג ײז
 -ןײרַא ןּבָאה יז ןּוא* .רסּומ ַא ןעמענ ּוצ טרעהעגּוצ טינ ןּבָאה
 ןעמָאנ ןיימ סָאװ זיוה םעד ןיא ןטייקידרעװמּוא ערעײז ןָאטעג
 ןּבָאה יז ןּוא= .ןקינײרמּוארַאּפ ּוצ סע ,םיא ףיוא ןפּורעג טרעװ
 ףיוא ,םֹונָהְדִּב ןּופ לָאט ןיא סָאװ לַעַּב ןּופ תומָּב יד טיוּבעג
 סָאװ ,ְךֶלֹומ ּוצ רעטכעט ערעייז ןּוא ןיז ערעייז ןייז וצ בירקמ
 -פורַא ןעניז ןפיוא זיא רימ טינ ןּוא ,ןלױפַאּב יז ּבָאה ךיא טינ
 ןכַאמ ּוצ ידּכ ,טייקידרעװמּוא עקיזָאדיד ןָאט לָאז עמ ,ןעמּוקעג
 טנָאזעג יװַא טָאה ,רָאװרַאפ ,דנּוצַא רעּבָא* .הדּוהי ןקידניז
 ריא סָאװ ,טָאטש רעקיזָאדרעד ףיוא לארׂשי ןּופ טָאג רעד הוהי
 ןּופ ךלמ םעד ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבעגעגרעּביא זיא יז ,טגָאז
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 ךרּוד ןּוא ,רעגנּוה םעד ךרּוד ןּוא ,דרעװש רעד ךרּוד לבָּב
 :טסעּפ רעד
 ,רעדנעל עלַא ןּופ ןייַא יז למַאז ךיא ,עזיי

 ,סעּכ ןיימ ןיא ןיהַא ןסיוטשרַאפ יז ּבָאה ךיא סָאװ
 ,ןרָאצ סיורג ןיא ןּוא ,םירנ ןיימ ןיא ןּוא
 ,טרָא ןקיזָאדמעד ּוצ ןרעקמוא יז לעװ ךיא ןּוא
 .טייקרעכיז ןיא ןעניוװ ןכַאמ יז ןּוא
 ,קלָאפ םּוצ ןייז רימ ןלעװ יז ןּוא*

 ..טָאג םּוצ ןייז יז לעװ ךיא ןּוא
 ,געוו ןייא ןּוא ,ץרַאה ןייא ןּבעג יז לעװ ךיא ןּוא*

 ,געט עלַא רימ רַאפ ןּבָאה ּוצ ארֹומ
 .ייז ךָאנ רעדניק ערעייז ןּוא ,ןייז טּוג לָאז יז ידּכ
 ,דנּוּב ןקיּבייא ןַא ןסילש יז לעװ ךיא ןּוא

 -יז רעטניה ןּופ ןרעקּפָא טינ ךיז לעװ ךיא זַא
 ;ןקיטיגַאּב יז לָאז ךיא ידּכ
 ,ןצרַאה רעייז ןיא ןּבעגנײרַא ךיא לעװ טכרָאפ ןיימ ןּוא
 .רימ ןּופ ןיײגוצקעװַא טינ
 ,ייז רעּביא ןעיירפ ךימ לעװ ךיא ןּוא*

 ,ןקיטינַאּב ּוצ יז
 ,תמא ןַא טימ דנַאל ןקיזָאדמעד ןיא ןצנַאלפנײַא יז לעװ ןּוא
 .לעז רעצנַאג ןיימ טימ ןּוא ,ןצרַאה ןצנַאג ןיימ טימ
 :טנָאזעג טָאג טָאה ױזַא םורָאװיי

 קלָאפ ןקיזָאדמעד ףיוא טכַארּבעג ּבָאה ךיא יװ יװזַא
 ,זיּב עסיורג עקיזָאדסָאד
 סטּוג עצנַאג סָאד יז ףיוא ךיא גנערּב ױזַא
 .ייז ןגעוו ןָא גָאז ךיא סָאװ
 ,דנַאל ןקיזָאדמעד ןיא ןרעװ טפיוקעג טעװ דלעפ ןּוא*

 ,שינעטסיװ ַא זיא סע ,טגָאז ריא סָאװ
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 ,המהּב ַא רעדָא שטנעמ ַא ןָא
 .םידׂשַּכ יד ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבעגעגרעּביא זיא סע
 | ,טלעג רַאפ רעדלעפ ןפיוק טעװ עמי

 ,סהריכמ-רטש ןּביײרש טעװ עמ ןּוא
 ,תודע ןלעטש ןּוא ,ןעמתחרַאפ ןּוא
 ,םִיַלָשּורי םּורַא ןּוא ,ןימינּב דנַאל ןיא
 ,הדּוהי ןּופ טעטש יד ןיא ןּוא
 ,גרעּבעג םעד ןּופ טעטש יד ןיא ןּוא
 ,גנורעדינ רעד ןּופ טעטש יד ןיא ןּוא
 ;םורָד ןּופ טעטש יד ןיא ןּוא
 ,טפַאשנעגנַאפעג רעייז ןרעקמּוא לעװ ךיא םורָאװ
 .טָאג טנָאז

 טײװצ ַא ןּוהָימרִי ּוצ ןעוװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּואיָנְל
 ןּופ ףיוה ןיא טרַאּפשעגנײַא ןעװעג ךָאנ יא רע ןעװ ,לָאמ

 ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,ךַאװ רעד
 ,טכַאמעג סע טָאה סָאװ הוהי טנָאזעג טָאה ױזַאי
 ,ןטײרּבּוצנָא סע טמערופעג סָאד טָאה סָאװ הוהי
 :הוהי זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ רעד
 ,ןרעפטנע ריד לעװ ךיא ןּוא ,ךימ ףּורי
 ,ןכַאז עסיורג ןלייצרעד ריד לעװ ךיא ןּוא
 .טינ טסיײוװ ּוד סָאװ ענעגרָאּברַאפ ןּוא
 ףיוא לארׂשי ןּופ טָאג רעד הוהי טגָאזעג טָאה ױזַא םורָאװ*

 יד ןּופ רעזייה יד ףיוא ןּוא ,טָאטש רעקיזָאדרעד ןּופ רעזייה יד
 יד רַאפ ןרָאװעג ןפרָאװענניַא ןענייז סָאװ ,הדּוהי ןּופ םיכלמ
 המחלמ ןעמּוק יז סָאװ' ,רעיומטיירטש רעד רַאפ ןּוא ןלַאװדרע
 םירנּפ יד טימ ןליפּוצנָא יז ןּוא ,םידׂשַּכ יד טימ ףיורעד ןטלַאה
 ןיא ןּוא סעּכ ןיימ ןיא ןגָאלשעג ּבָאה ךיא סָאװ ןשטנעמ יד ןּופ
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 -רַאפ ךיא ּבָאה זייּב רעייז לֵא רעּביא סָאװ ןּוא ,ןרָאצמירג ןיימ
 :טָאטש רעקיזָאדרעד ןּופ םינּפ ןיימ ןגרָאב
 ,גנולייה ַא ןּוא גנוזענעג ַא ריא ףיוא גנערּב ךיא ,עז
 ;ןלײה יז לעװ ןּוא
 עפש ַא ןקעלּפטנַא יז לעװ ךיא ןּוא
 .טייקרעכיז ןּוא םולש ןּופ
 ,הדּוהי ןּופ טפַאשנעגנַאֿפעג יד ןרעקמּוא לעװ ךיא ןּואי
 ,לארׂשי ןּופ טפַאשנעגנַאפעג יד ןּוא
 .רעירפ יװ יױזַא ןעיוּבפיוא יז לעװ ןּוא
 אטח רעייז לַא ןּופ ןקינײר יז לעװ ךיא ןּואי
 ,רימ ּוצ טקידניזעג ןּבָאה יז סָאװ
 םיאטח ערעיײיז עלַא ןּבעגרַאפ לעװ ןּוא
 ,רימ ּוצ טקידניזעג ןבָאה יז סָאװ
 .רימ ןגעקַא ןכָארּברַאפ ןּבָאה יז סָאװ ןּוא
 ,דיירפ ןּופ ןעמָאנ ַא רַאפ ןייז רימ טעװ סע ןּוא"
 ,טייקנייש ַא רַאפ ןּוא ,ּבױל ַא רַאפ
 ,דרע רעד ןּופ רעקלעפ עלַא ײיּב
 ,יז טימ ּוט ךיא סָאװ סטּוג סָאדלַא ןרעה ןלעװ סָאװ
 סטּוג םעדלַא ןגעוו ןּופ ןרעטיצ ןּוא ןטסגנַא ןלעװ ןּוא
 .ריא רעשַאּב ךיא סָאװ קילג םעדלַא ןנעוו ןּופ ןּוא

 :טנָאזעג טָאג טָאה יװַא"
 ,טרָא ןקיזָאדמעד ןיא ןרעװ טרעהעג ךָאנ טעװ סע
 ,המהּב ַא ןָא ןּוא ןשטנעמ ַא ןָא ,טסיװ זיא רע ,טנָאז ריא סָאװ
 ,םִיַלָשּורי ןּופ ןעסַאג יד ןיא ןּוא ,הדּוהי ןּופ טעטש יד ןיא
 ,ןשטנעמ ַא ןָא ,טסיוװרַאפ ןענייז סָאװ
 ,המהּב ַא ןָא ןּוא ,רעניוװַאּב ַא ןָא ןּוא
 ,דיירפ ןּופ לוק רעד ןּוא טייקיטסּול ןּופ לוק רעד
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 ,הלּכ ַא ןּופ לוק רעד ןּוא ןתח ַא ןּופ לוק רעד
 ,תֹואָבְצ ןּופ טָאג טּביױל} :ןגָאז סָאװ יד ןּופ לוק רעד
 ,"! דסח ןייז זיא קיּביײא םורָאװ ,טּוג זיא טָאג םורָאװ
 ;טָאנ ןּופ זיוה ןיא רעפּפָאקנַאד ןעננערּב סָאװ יד ןּופ
 דנַאל םעד ןּופ טפַאשנעגנַאפעג יד ןרעקמּוא לעװ ךיא םורָאװ
 .טָאג טגָאז ,רעירפ יװ ױזַא

 :תֹואָבצ ןּופ טָאג טנָאזעג טָאה יװַא*
 טרָא ןקיזָאדמעד ןיא ןייז ךָאנ טעװ סע
 ,המהּב ַא רעדָא ןשטנעמ ַא ןָא ,טסיװ זיא סָאװ
 : ,טעטש ענייז עלַא ןיא ןּוא
 .ףָאש ןרעיוה ןכַאמ סָאװ רעכּוטסַאּפ רַאפ ץַאלּפרעטיפ ַא
 ,גרעּבעג םעד ןּופ טעטש יד ןיא'*

 ,גנורעדינ רעד ןּופ טעטש יד ןיא
 ,ןימינּב דנַאל ןיא ןּוא ,םורָד ןּופ טעטש יד ןיא ןּוא
 ,הדּוהי ןּופ טעטש יד ןיא ןּוא ,םִיַלָשּורי םּורַא ןּוא
 ,טנעה סרעלייצ םעד ךרוד ףָאש ןייגכרוד רעדיװ ןלעװ
 ' .טָאג טנָאז

 ,טָאג טגָאז ,ןעמוק געט ,עזי*
 גָאזוצ ןטּוג םעד ןייז םייקמ לעװ ךיא ןּוא
 ,לארׂשי ןּופ זיוה םעד ףיוא טנָאזעגוצ ּבָאה ךיא סָאװ
 .הדּוהי ןּופ זיוה םעד ףיוא ןּוא
 ,טייצ רענעי ןיא ןּוא ,געט ענעי ןיאי
 ,טייקיטכערעג ןּופ ץָארּפש ַא ןדוד ןּופ ןצָארּפש ןכַאמ ךיא לעװ !

 ,דנַאל ןיא טייקיטכערעג ןּוא טכער ןָאט טעװ רע ןּוא
 ,הדּוהי ןרעװ ןפלָאהעג טעװ געט ענעי ןיא"

 ;טײקרעכיז ןיא ןעּור טעװ םִיַלָשּורי ןּוא
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 ;ןפּור יז טעװ עמ סָאװ זיא סָאד ןּוא
 "!טייקיטכערעג רעזדנּוא זיא טָאג,

 ןטינשרַאּפ טינ טעװ סע :טגָאועג טָאג טָאה יװַא םורָאװ'י
 ןּופ זיוה םעד ןּופ ןָארט ןפיוא ןציז ּוצ ןַאמ ַא ןדוד ןּופ ןרעװ
 ןטינשרַאפ טינ טעװ יִוַל טבש ןּופ םינהּכ יד ןּופ ךיוא ןּוא** ;לארׂשי
 .רעפּפָאדנַארּב ןעננערּבוצפיוא ,רימ רַאפ ןופ ןַאמ ַא וע עד

 עלַא ,רעפּפַאטכַאלש ןכַאמ ּוצ ןּוא ,רעפ םמָאזיימש ן ןפמעד ּוצ ןּו
 ,,גיא

 טי = /*.
 צ ױזַא ,ןוהָימרִי ּוצ ןעװעג זיא טָאג ןופ טרָאה סָאד ןוא

 :ךנַאה

 טנַאועג טָאג טָאה יױזַא*

 גָאט ןטימ רעב ןײמ ןרעטטרַאפ טנעק ריא בייא
 ,טכַאנ רעד טימ דנוב ןיימ ןּוא
 ,טייצ רעייז ןיא ןייז טינ ןלָאז טכַאנ ןּוא גָאט זַא
 ,טכענק ןיימ דוד טימ ןרעװ טרעטשרַאפ דנוּכ ןיימ ךיוא טעויי

 ,ןָארט ןייז ףיוא ןגיניק ּוצ ןּוז ַא ןייז טינ לָאז ם םיא ןּופ זַא

 .רעניד עניימ יִיַק טבש ןופ םינהֹּכ יד טימ ןּוא
 ,ןרעװ טלייצעג ט טינ ןעק 2 למיה | ןוב ליח רעד יו יא

 ,ןרעװ לא שינ עק ם םי 8 דמַאז רעד ןּוא

 .רימ ןעעיד סָאװ א:
 וצ ױזַא ,ןּוהָימרִי ּוצ ןעװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּוא

 יױװַא ,ןדער טייל עקיזָאדיד סָאװ טקרעמעג טינ ּוטסָאה"* :ןנָאז
 יסיוא טסעװעג ײז טָאה טָאנ סָאװ תוחּפשמ ײװצ יד ;ןגָאז ּוצ
 ןרעטסעל קלָאפ ןיימ ןּוא ?טכַארַאפ רע טָאה יז ,טליײװרעד
 .ייז ייַּב המוא ןייק טינ רעמ זיא סע זַא ,יײיז
 :טנָאזעג טָאנ טָאה יוזַא=

 ,טּכַאנ ןּוא גָאט טימ דנוּב ןיימ טינ ּבָאה ךיא ּביוא
 יצ ה"י =



 131 הימרי 4 דל-26 גל

 ,טכַאמעג טינ ,למיה ןּוא דרע ןּופ ןצעזעג יד
 ,בקעי ןּופ ןעמָאז םעד ןטכַארַאפ ךיוא ךיא לעװי

 | ,טכענק ןיימ דוד ןּוא
 רעקיטלעװעג ןעמָאז ןייז ןּופ ןעמענ ּוצ טיִנ
 ;בקעי ןּוא ,יקחצי ,םהרבַא ןּופ ןעמָאז םעד רעּביא
 ,טפַאשנעננַאפעג רעייז ןרעקמּוא לעװ ךיא םורָאװ
 .ןעמירַאּברעד יז לעװ ןּוא

 תעּב ,טָאנ ןּופ ןּוהָימרִי ּוצ ןעװעג זיא סָאװ טרָאװ סָאדי .ְךּל
 ,ליח רעצנַאג ןייז ןּוא ,לבָּב ןּופ ךלמ רעד רַצאֶרדַכּובנ

 ןייז ןּופ הלשממ רעד רעטנּוא דרע רעד ןּופ ןכיירגיניק עלַא ןּוא
 םִיַלָשּורי ףיוא ןטלַאהעג המחלמ ןּבָאה ,רעקלעפ עלַא ןּוא ,טנַאה
 :ןגָאז וצ ױזַא :טעטש עריא עלַא ףיוא ןּוא

 ןּוא ,יײג :לארׂשי ןּופ טָאג רעד הוהי טגָאזעג טָאה יװַא?
 :םיא ּוצ ןגָאז ןּוא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ּוהָיִקדִצ ּוצ ןדער טסלָאז

 :טנָאזעג טָאג טָאה ױזַא
 טָאטש עקיזָאדיד ּביג ךיא ,עו
 ,לבָּב ןּופ ךלמ םעד ןּופ טנַאה רעד ןיא
 .רעייפ ןיא ןענערּברַאפ יז טעװ רע ןּוא
 ,טנַאה ןייז ןּופ ןרעוװ ןענורטנַא טינ טסעוו ּוד ןּואי
 ,ןרעװ טּפַאכעג ּוטסעװ ןּפַאכ רָאנ
 ,ןרעװ ןּבעגעגרעּביא ּוטסעװ טנַאה ןייז ןיא ןּוא
 ,לבָּב ןּופ ךלמ םעד ןעז ּוטסעװ גיוא ןיא גיוא ןּוא
 ,ןדער ריד טימ רע טעװ ליומ ּוצ ליומ ןּוא
 .ןעמּוק וטסעװ לבָּב ןייק ןּוא
 ,טָאג ןּופ טרָאװ סָאד רעה רעּבָאי

 :הדּוהי ןּופ ךלמ ּוהָיִקדִצ
 :ריד ףיוא טנָאזעג טָאג טָאה ױזַא

 .קָחְׂשִי :טסקעט ןיא *
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 .דרעווש ןכרּוד ןּברַאטש טינ טסעװ
 ,ןּברַאטש ּוטְסעװ םולשּבי

 ,ןרעטלע ענייד ןּופ ןעגנּונערּברַאפ יד טול ןּוא
 ,ריד רַאפ ןעװעג ןענייז סָאװ םיכלמ עקידרעירפ יד
 ;ריד ךָאנ ןענערּברַאפ ןעמ טעװ יװַא
 ,ריד ףיוא ןגָאלק ןעמ טעװ '!רַאה ײװ ןּוא
 .טָאג טנָאז ,טדערעג טרָאװ ַא ּבָאה ךיא םורָאװ

 ןּופ ךלמ םעד ּוהָיִקדִצ ּוצ טדערעג טָאה איבנה ּוהָימרִי ןּוא*
 ןּופ ליח רעד תעּב' ,םִיַלָשּורי ןיא רעטרעוו עקיזָאדיד עלַא הָדּוהְי
 ןוא ,םִיַלָשּורי ףיוא ןטלַאהעג המחלמ טָאה לבָּב ןּופ ךלמ םעד
 ףיוא ןּוא ,שיִכָל ףיוא ,הדּוהי ןּופ טעטש ענעּבילּבעג עלַא ףיוא
 הדוהי ןּופ טעטש יד ןשיװצ ןּבילּבעג ןענייז יז םורָאװ ;הקֹזַע
 .טעטש עטקיטסעפַאּב

 םעדכָאנ ,טָאג ןּופ ןּוהָיִמרִי ּוצ ןעװעג זיא סָאװ טרָאװ סָאדי
 קלָאפ ןצנַאג ןטימ דנּוּב ַא ןסָאלשעג טָאה ּוהָיִקדִצ ךלמ רעד זַא
 ןוָאלּוצסױרַא" ;גנּוזָאלײרּפ ַא ךיז ייּב ןפּורּוצסױא ,םִיַלָשּורי ןיא
 ןשידיא םעד ,טסניד ןייז רעכַאלטיא ןּוא ,טכענק ןייז רעכַאלטיא
 טימ ,ײז טימ ןטעּברַא טינ לָאז רענייק זַא ,יירפ ,עשידיא יד ןּוא
 ןרַאה עלַא טרעהעגוצ טסעװעג ןּבָאה* .רעדּורּב ןשידיא ןייז
 -סורַא דנּוּב םעד ןיא ןײרַא ןענייז סָאװ ,קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא
 ,יירפ ,טסניד ןייז רעכַאלטיא ןּוא ,טכענק ןייז רעכַאלטיא ןזָאלּוצ
 ןּבָאה ןּוא טכרָאהעג ןּבָאה יז ןּוא ,רעמ יז טימ ןטעּברַא ּוצ טינ
 ןוא ,ןגירקעג הטרח יז ןֵּבָאה ךָאנרעד רעֶּבָאי* .טוָאלעגסױרַא
 ןּבָאה יז סָאװ ,ןטסניד יד ןּוא טכענק יד ןעמּונעגקירּוצ ןּבָאה
 טכענק רָאפ ןעננּוװצַאַּב יז ןּבָאה יז ןּוא ,יירפ טזָאלעגסױרַא
 ןּוהָימרִי ּוצ ןעװעג טָאג ןּופ טרָאװ סָאד זיא:* .ןטסניד רַאפ ןּוא
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טָאג ןּופ



 133 הימרי 1913 דל

 ּבָאה ךיא :לארׂשי ןּופ טָאג רעד הוהי טגָאזעג טָאה יױװַאי*
 ךיא סָאװ גָאט םעד ןיא ןרעטלע ערעיײַא טימ דנּוּב ַא ןסָאלשעג

 ןּופ זיוה םעד ןּופ ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןגיוצעגסױרַא ייז ּבָאה -

 ריא טלָאז רָאי ןּביז ןּופ ףוָס םּוצי* :ןגָאז ּוצ יװַא ,טפַאשטכענק
 -רַאפ ךיז טָאה סָאװ ,רעדּורּב ןשידיא ןייז רעכַאלטיא ןזָאלסױרַא
 םיא טסלָאז ;רָאי סקעז טנידעג ריד טָאה ןּוא ,ריד ּוצ טפיוק
 טינ ןּבָאה ןרעטלע ערעײַא רעּבָא .ריד ןּופ יירפ ןוָאלסױרַא
 ןּוא* .רעיוא רעייז טגיינעגּוצ טינ ןּוא ,רימ ּוצ טרעהעגוצ
 ויא סָאװ ןָאטעג טָאה ןּוא ,ןָאטעג הבּוׁשּת טנייה טָאה ריא
 גנּוזָאלײרפ ַא ןפּורוצסױא ,ןגיוא עניימ ןיא קיטרַאפטכער
 רַאפ דנוּב ַא ןסָאלשעג טָאה ריא ןּוא ,רבח ןייז ּוצ רעכַאלטיא
 .םיא ףיוא ןפורעג טרעװ ןעמָאנ ןיימ סָאװ זיוה םעד ןיא רימ
 טכעוושרַאפ טָאה ריא ןּוא ,ןגירקעג הטרח טָאה ריא רעּבָאי"
 ,טכענק ןייז רעכַאלטיא ןעמּונעגקירּוצ טָאה ןּוא ,ןעמָאנ ןיימ
 יירפ טוָאלעגסױרַא טָאה ריא סָאװ ,טסניד ןייז רעכַאלטיא ןּוא
 ןּוא טכענק רַאפ ןייז ּוצ ןעגנוװצַאּב יז טָאה ריא ןּוא ;ךיז רַאפ
 טָאה ריא :טגָאזעג ױזַא טָאג טָאה םּורדי .ךייַא ּוצ ןטסניד רַאפ

 רעכַאלטיא גנּוזָאלײרפ ַא ןפּורּוצסױא ,רימ ּוצ טרעהענּוצ טיִנ !
 ךייַא ךיא ףּור טָא ,רבח ןייז ּוצ רעכַאלטיא ןּוא ,רעדּורּב ןייז ּוצ |
 רעד רַאפ ,דרעװש רעד רַאפ ,טָאג טגָאז ,גנוזָאלײרּפ ַא סיוא -

ׂ 

 רַאפ ןכַאמ ְךייַא לעװ ךיא ןּוא ,רעגנוה םעד רַאפ ןּוא ,טסעּפ
 לעװ ךיא ןּוא* .דרע רעד ןּופ ןכיײרגיניק עלַא ייּב רעדיוש ַא
 סָאװ ,דנּוּב ןיימ ןטערטעגרעּביא ןּבָאה סָאװ ןשטנעמ יד ןּבעג |

 ײז סָאװ דנּוּב םעד ןּופ רעטרעװ יד ןעװעג םייקמ טינ ןּבָאה -
 ןּבָאה יז סָאװ ּבלַאק םעד יײּב ,רימ רַאפ ןסָאלשעג ןּבָאה

 ענייז ןשיװצ ןעגנַאגעגכרּוד ןענייז ןּוא ,ןעײװצ ןיא ןטינשעצ
 יד ,םִיַלָשּורי ןּופ ןרַאה יד ןּוא ,הדּוהי ןּופ ןרַאה ידי--רעקיטשי

 ,דנַאל ןּופ קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ,םינהֹּכ יד ןּוא ,רענידפיוה
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 --ּבלַאק םעד ןּופ רעקיטש יד ןשיװצ ןעננַאנעגכרּוד ןענייז סָאװ
 ןיא ןּוא ,טנייפ ערעיײז ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבעג יז לעװ ךיא*י
 עטיוט ערעיײז ןּוא ,ןּבעל רעײז ןכּוז סָאװ יד ןּופ טנַאה רעד
 רַאֿפ ןּוא ,למיה ןּופ לגיופ ןרַאפ זייּפש ּוצ ןייז ןלעװ רעּבײל
 הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ּוהָיִקדִצ ןּואי* .דרע רעד ןּופ היח רעד
 ,טנייפ ערעייז ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבעג ךיא לעװ ןרַאה ענייז ןּוא
 רעד ןיא ןּוא ,ןּבעל רעייז ןכּוז סָאװ יד ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּוא
 ןגױצעגּפָא טָאה סָאװ לבָּב ןּופ ךלמ םעד ןּופ ליח םעד ןּופ טנַאה
 ןרעקמּוא יז לעװ ןּוא ,טָאג טגָאז ,לעּפַאּב ךיא ,עז"י .ךייַא ןּופ
 ,ריא ףיוא ןטלַאה המחלמ ןלעװ יז ןּוא ,טָאטש רעקיזָאדרעד ּוצ
 ,רעייפ ןיא ןענערּברַאפ יז ןלעװ ןּוא ,ןעגניװצַאּב יז ןלעװ ןּוא
 ַא ןָא שינעטסיװ ַא ןכַאמ ךיא לעװ הדּוהי ןּופ טעטש יד ןּוא
 .רעניֹוװַאּב

 יד ןיא טָאג ןּופ ןּוהָימרִי ּוצ ןעװעג זיא סָאװ טרָאװ סָאדי ןדָל
 ןופ ךלמ םעד ,ןּוהָיִׁשאֹי ןּופ ןּוו םעד םיִקָיֹוהי ןּופ געט

 טסלָאז ןּוא ,םִיבָכַר יד ןּופ זיוה םעד ּוצ יג? :ןגָאז ּוצ ױזַא ,הדּוהי
 ןופ רענייא ןיא ,טָאג ןּופ זיוה ןיא ןעגנערּב יז ןּוא ,ײז ּוצ ןדער
 ןעמונעג ךיא ּבָאה .ןייװ ןעקנירט ןּבעג יז ןּוא ,ןרעמַאק יד
 ענייז ןּוא ,ןהָינְצַבַח ןּופ ןּוז םעד ּוהָיִמרִי ןּופ ןּוז םעד הָינַזֲאַי
 .םיבָכַר יד ןּופ זיוה עצנַאג סָאד ןּוא ,ןיז ענייז עלַא ןּוא ,רעדירּב
 רעמַאק רעד ןיא ,טָאג ןּופ זיוה ןיא טכַארּבעג יז ּבָאה ךיא ןּואי
 סָאװ ,ןַאמ ןכַאלטעג םעד ּוהָילַדגְי ןּופ ןּוז םעד ןֶנָח ןּופ ןיז יד ןּופ
 רעמַאק רעד רעּביא סָאװ ,ןרַאה יד ןּופ רעמַאק רעד ןּבעל
 ךיא ןּוא* .רעטיהלעווש םעד םּולַש ןּופ ןּוז םעד ּוהָיֵׂשֲעַמ ןּופ
 םיבְכַר יד ןּופ זיוה םעד ןּופ רעדניק יד רַאפ טגנַאלרעד ּבָאה
 יז ּוצ ּבָאה ךיא ןּוא ,סרעכעּב ןּוא ןיײװ טימ לופ ךַאלנירק
 ןייק טינ ןעקנירט רימ :טגָאזעג יז ןּבָאה" .ןײװ טקנירט :טגָאזעג
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 טָאה ,רעטָאפ רעזדנוא ,ןבֶכֵר ןּופ ןּוז רעד בֶדֶנֹי םורָאװ ,ןיו
 ,ןײװ ןייק ןעקנירט טינ טלָאז ריא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןלױפַאּב ודנּוא
 ריא טלָאו זיוה ןייק ןּואי ;קיּביײא זיּב רעדניק ערעיײַא ןּוא ,ריא
 -נײװ ןייק ןּוא ,ןעייז טינ ריא טלָאז ןעמָאז ןייק ןּוא ,ןעיוּב טינ
 ןטלעצעג ןיא טרעיינ ;ןּבָאה טינ ןּוא ,ןצנַאלפ טינ ריא טלָאז ןטרָאג
 ליפ ןּבעל טלָאז ריא ידּכ ,געט ערעייַא עלַא ןציז ריא טלָאז
 ןוא* .ןטרָאד טניֹוװ ריא סָאװ דרע רעד ןּופ טכיזעג ןפיוא געט
 ,ןבָכֵר ןּופ ןּוז םעד בֶדָנֹוהי ןּופ לוָק םעד ּוצ טרעהענוצ ןּבָאה רימ
 טינ ,ןלױפַאּב ודנּוא טָאה רע סָאװ ץלַא ןיא ,רעטָאפ רעזדנּוא
 ערעודנּוא ,רימ ,געט ערעזדנּוא עלַא ןייװ ןייק ןעקנירט ּוצ
 ּוצ טינ ןּוא" ;רעטכעט ערעזדנוא ןּוא ,ןיז ערעזדנוא ,רעּבײװ
 ,ןטרָאגנײװ ןייק ןּוא ,ןעניֹוװ םּוצ זדנּוא רַאפ רעזייה ןייק ןעיוּב
 ןּואי  .ןייז טינ זדנּוא ייּב לָאז ,ןעמָאז ןייק ןּוא ,דלעפ ןייק ןּוא
 ןוא טכרָאהעג ןּבָאה רימ ןּוא ,ןטלעצעג ןיא ןסעזעג ןענייז רימ
 ודנּוא טָאה בֶדֶנֹי רעטָאפ רעזדנּוא סָאװ ץלַא יװ יװַא ןָאטעג
 ןופ ךלמ רעד רַצאֶרדַכּובנ זַא ,ןעװעג זיא סע ןּוא* .ןלױּפַאּב
 ,טמּוק :טגָאזעג רימ ןּבָאה ,דנַאל ןפיוא ןעמוקעגפורַא זיא לבָּב
 יד ןּופ ליח םעד ןגעוו ןּופ םִיַלָשּורי ןיא ןײגנײרַא רימָאל ןּוא
 ךיז ןּבָאה רימ ןּוא ;םֶרַא ןּופ ליח םעד ןגעוװ ןּופ ןּוא ,םידׂשַּכ
 .םִיַלָשּורי ןיא טצעזַאּב

 ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןּוהָימרִי ּוצ ןעװעג טָאג ןּופ טרָאװ סָאד זיא'*
 ,ייג :לארׂשי ןּופ טָאג רעד ,תֹואָבצ ןּופ הוהי טגָאזעג טָאה יוזַא;*
 רעניֹוװַאּב יד ּוצ ןּוא ,הדּוהי ןּופ רענעמ יד ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא
 ןרעהּוצּוצ ןעמענּפָארַא רסּומ ַא טינ ריא טליװ :םִיַלָׁשּורי ןּופ
 רעטרעװ יד ןרעװ ןטלַאהעג'* .טָאג טנָאז ?רעטרעוװ עניימ ּוצ
 רעדניק ענייז ןלױפַאּב טָאה סָאװ ,ןבָכֵר ןּופ ןּוז םעד בֶדֶנֹוהְי ןּופ
 ןקיטנייה ףיוא זיּב טינ ןעקנירט יז ןּוא ,ןייוו ןייק ןעקנירט ּוצ טינ
 ןּוא ,רעטָאּפ רעייז ןּופ לעּפַאּב םעד ןכרָאהעג יז לײװ ,גָאט
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 ,טדערעג דנַאנַאכָאנ ןּוא דנַאנַאכָאנ ,ךייַא ּוצ טדערעג ּבָאה ךיא
 טקישעג ּבָאה ךיא ןּוא* .רימ ּוצ טרעהעגוצ טינ טָאה ריא ןּוא
 דנַאנַאכָאנ ןּוא דנַאנַאכָאנ ,םיאיבנ יד טכענק עניימ עלַא ךייַא ּוצ
 ןייז ןּופ רעכַאלטיא םּוא ְךייַא טרעק :ןגָאז ּוצ יװַא ,טקישעג
 טלָאז ריא ןּוא ,םיׂשעמ ערעיײַא טרעסעּב ןּוא ,געװ ןטכעלש
 ןציז טּביײלּב ןּוא ,ןעניד ּוצ יז רעטעג עדמערפ ךָאנ ןייג טינ
 ערעייַא ןּוא ךייַא ןּבעגעג ּבָאה ךיא סָאװ דרע רעד ףיוא
 טינ ןּוא ,רעיױא רעיא טגיינעגוצ טינ טָאה ריא רעּבָא :ןרעטלע
 ןּוז םעד בֶדָנֹוהְי ןּופ רעדניק יד לײװ ,זיא'* .רימ ּוצ טרעהענּוצ
 ,רעטָאפ רעייז ןּופ לעפַאּב םעד ןעװעג םייקמ ןּבָאה ןבָכֵר ןּופ
 טינ טָאה קלָאפ עקיָאדסָאד ןּוא ,ןלױפַאּב יז טָאה רע סָאװ
 ןּופ טָאג רעד הוהי טגָאזעג ױזַא טָאה םּורדִיי ,רימ ּוצ טרעהענּוצ

 :לארׂשי ןּופ טָאג רעד ,תֹואָבצ
 הדּוהי ףיוא גנערּב ךיא ,עז
 םִיַלָׁשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב עלַא ףיוא ןּוא
 ;ייז ףיוא טגָאזעגנָא ּבָאה ךיא סָאװ זייּב עצנַאג סָאד
 ,יײז ּוצ טדערעג ּבָאה ךיא לײװ
 ,טרעהעגוצ טינ ןּבָאה יז ןּוא
 ,יײז ּוצ ןפורעג ּבָאה ךיא ןּוא
 .ןפּורענּפָא טינ ךיז ןּבָאה יז ןּוא

 ױזַא :טנָאזעג ּוהָימרִי טָאה םיבְכַר יד ןּופ זיוה םעד ּוצ ןּואיי
 ריא לײװ :לארׂשי ןּופ טָאנ רעד ,תֹואָבצ ןּופ הוהי טנָאזעג טָאה
 ,רעטָאפ רעיײַא בֶדֶנֹוהי ןּופ לעפַאּב םעד ּוצ טרעהעגוצ טָאה
 ןָאטעג טָאה ריא ןּוא ,ןלעּפַאּב ענייז עלַא טיהעגּפָא טָאה ריא ןּוא
 .ױזַא טָאה םּורדיי ,ןלױפַאּב ךייַא טָאה רע סָאװ ץלַא יװ ױזַא
 טינ טעװ סע :לארׂשי ןּופ טָאג רעד ,תֹואְבצ ןּופ הוהי טנָאזעג
 ןייטש ּוצ ןַאמ ַא ןבֶכֵר ןּופ ןּוז םעד בֶדֶנֹוי ןּופ ןרעװ ןטינשרַאפ
 .געט עלַא רימ רַאפ
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 ןּופ ןּוז םעד םיִקָיֹוהי ןּופ רָאי ןטריפ ןיא ןעוועג זיא סע ןּואי ןֶל
 עקָאדסָאד ןעװעג זיא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד .,ןּוהָיִשאֹי

 ,הלינמ ַא ריד םעני :ןגָאז ּוצ יװַא ,טָאנ ןּופ ןּוהָימרִי ּוצ טרָאװ
 בָאה ךיא סָאװ רעטרעװ עלַא ריא ףיוא ןּבײרשנָא טסלָאז ןּוא
 עלַא ףיוא ןּוא ,הדּוהי ףיוא ןּוא ,לארׂשי ףיוא ריד ּוצ טדערעג
 ןּופ געט יד ןּופ ,ריד ּוצ דער ךיא סָאװ גָאט םעד ןּופ ,רעקלעפ
 זיוה סָאד טעװ רשפא* .גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב ןּוא ןּוהָיִשאֹי
 ;ןָאט ּוצ יז טכַארט ךיא סָאװ זייּב עצנַאנ סָאד ןרעה הדּוהי ןּופ
 ,געװ ןטכעלש ןייז ןּופ רעכַאלטיא ןרעקמּוא ךיז ןלָאז יז ידּכ
 .דניז רעייז ןּוא ךערּברַאּפ רעייז ןּבעגרַאפ לָאז ךיא ןּוא

 ךּורָּב ןּוא ,ןהָירַנ ןּופ ןּוז םעד ְךּורָּב ןפּורעג ּוהָימרִי טָאה*
 ,טָאג ןּופ רעטרעװ עלַא ליומ סּוהָימרִי ןּופ ןּבירשעגפיוא טָאה
 ּוהָימרִי ןּוא* .הלינמ ַא ףיוא ,טדערעג םיא ּוצ טָאה רע סָאװ
 ךיא ,ןטלַאהרַאפ ןיּב ךיא :ןנָאז ּוצ יװַא ,ןכּורָּב ןליופַאּב טָאה
 ןּוא ,ןייג ּוד טסלָאז םּורדִי ;טָאג ןּופ זיוה ןיא ןעמּוק טינ ןעק
 ןיימ ןּופ ןּבירשענפיוא טסָאה ּוד סָאװ הלינמ רעד ןּופ ןענעיײל
 זיוה ןיא ,קלָאפ ןּופ ןרעיוא יד ןיא ,טָאג ןּופ רעטרעװ יד ,לױמ
 הדּוהי ץנַאג ןּופ ןרעיוא יד ןיא ךיוא ןּוא ;גָאטטסַאפ ַא ןיא טָאג ןּופ
 רשפאי .ןענעײל ייז ּוטסלָאז ,טעטש ערעייז ןּופ ןעמּוק סָאװ
 ןרעקמּוא ךיז ןלעװ יז ןּוא ,טָאנ רַאפ טעּבעג רעייז ןלַאֿפ טעװ
 סעּכ רעד זיא סיורג םורָאװ ;געװ ןטכעלש ןייז ןּופ רעכַאלטיא
 ןקיזָאדמעד ףיוא טדערעג טָאה טָאנ סָאװ ןרָאצמירג רעד ןּוא
 | | .קלָאּפ

 סָאװ ץלַא יװ יװזַא ןָאטעג ןהָירנ ןּופ ןּוז רעד ךּורְּב טָאהי
 יד ךּוּב םעד ןּופ ןענעײל ּוצ-ןלױפַאּב םיא טָאה איבנה ּוהָימרי
 .זיוה סטָאג ןיא טָאג ןּופ רעטרעוו

 ןּוז םעד םיִקָיֹוהְי ןּופ רָאי ןטפניפ ןיא ןעוװעג זיא סע ןּואי
 -סיוא ןּבָאה ,שדֹוח ןטניינ ןיא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ,ןּוהָיִשאֹי ןּופ
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 .םִיַלָשּורי ןיא קלָאפ עצנַאג סָאד טָאג רַאפ תינעָּת ַא ןפּורעג
 הדּוהי ןּופ טעטש יד ןּופ ןעמּוקעג זיא סָאװ קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא
 יד ךּוּב םעד ןּופ טנעײלעג טָאה ךּורָּב ןּואי* .םִיַלָשּורי ןיא
 ןּופ רעמַאק רעד ןַיא ,טָאנ ןּופ זיוה ןיא ןּוהָימרִי ןּופ רעטרעוו
 ןטשרעּביױא םעד ןיא ,רעּבײרש םעד ןֶפֶׁש ןּופ ןּוז םעד ּוהָירַמג
 יד ןיא ,זיוה סטָאג ןּופ רעיוט םעיינ םעד ןּופ גנַאגנייַא ןיא ,ףיוה
 והָירַמג ןּופ ןּוז רעד ּוהיֶכיִמ טָאה'י .קלָאפ ןצנַאג ןּופ ןרעיוא
 ,טָאג ןּופ רעטרעװ עלַא ְךּוּב ןּופ טרעהעג ןענָפֶש ןּופ ןּוז םעד
 םעד ןיא ,ךלמ ןּופ זיוה םּוצ טרעדינעגּפָארַא טָאה רע ןּואי
 עֶמֶׁשילֲא ,ןרַאה עלַא ןציז ןטרָאד טשרע ;רעמַאק סרעּבײרש
 רעד ןֶתָנלֶא ןּוא ,ןּוהָיעַמש ןּופ ןּוז רעד ּוהָילד ןּוא ,רעּביײרש רעד
 רעד ּוהָיִקדִצ ןּוא ,ןענָפֶׁש ןּופ ןּוז רעד ּוהָירַמנ ןּוא ,ןרֹוּבכַע ןּופ ןּוז
 טלייצרעד ּוהיָכימ יז טָאה* .ןרַאה עלַא ןּוא ,ןּוהָינַנַח ןּופ ןּוז
 טנעײלעג טָאה ךּורָּב ןעוו ,טרעהעג טָאה רע סָאװ רעטרעוו עלַא
 ןּבָאה ןרַאה עלַא ןּואי* .קלָאפ ןּופ ןרעיוא יד ןיא ךּוּב ןּופ
 ּוהָימלָש ןּופ ןּוז םעד ּוהָינַתנ ןּופ ןּוז םעד ידּוהי ןכּורָּב ּוצ טקישעג
 ןּופ טסָאה ּוד סָאװ הליגמ יד :ןנָאז ּוצ ױזַא ,ןישּוּכ ןּופ ןּוז םעד
 ,טנַאה ןייד ןיא יז םענ ,קלָאפ ןּופ ןרעיוא יד ןיא טנעײלעג ריא
 יד ןעמונעג ןהָירנ ןּופ ןּוז רעד ְךּורְּב טָאה .רעהַא םּוק ןּוא
 טגָאזעג יז ןּבָאה=  .ײז ּוצ ןעמּוקעג זיא ןּוא ,טנַאה ןייז ןיא הליגמ
 ;ןרעױא ערעזדנּוא ןיא יז ןעייל ןּוא ,טשרָאקַא ךיז ץעז :םיא ּוצ
 זיא סע ןּואי* .ןרעױא ערעייז ןיא טנעײלעג טָאה ךּורָּב ןּוא
 יז ןּבָאה ױזַא ,רעטרעװ עלַא טרעהעג ןּבָאה יז יװ ,ןעװעג
 טגָאזעג ןּבָאה יז ןּוא ,טסננַא ןיא טקּוקעגנָא ןרעדנַא םעד רענייא
 יד עלַא ךלמ םעד ןלייצרעד רימ ןוומ ןלייצרעד :ןכּורָּב ּוצ
 ּוצ ױזַא ,טגערפעג יז ןּבָאה ןכּורּב ןּואיי .רעטרעװ עקיזָאד
 עלַא יד ןּבירשענפיוא ּוטסָאה ױזַא יװ ,טשרָאקַא ודנּוא גָאז :ןגָאז
 טנעלפ רע :טגָאזעג יז ּוצ ְךּורָּב טָאהי* ?ליומ ןייז ןּופ .רעטרעװ
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 ןּוא ,רעטרעוו עקיזָאדיד עלַא ליומ ןייז טימ רימ ּוצ ןפורסיוא
 ןרַאה יד ןּבָאה* .טניט טימ ךּוּב ןפיוא ןּביירשפיוא געלפ ךיא
 רענייק ןּוא ,ּוהָימרִי ןּוא ,ּוד ,ךיז טלַאהַאּב יג :ןכּורְּב ּוצ טגָאזעג
 ךלמ םּוצ ןעגנַאגעג ןענייז יז ןּוא* .טייז ריא ּוװ ןסיװ טינ לָאו
 רעמַאק רעד ןיא טגײלעגקעװַא יז ןּבָאה הלינמ יד ןּוא ;ףיוה ןיא
 יד ןיא טלייצרעד ןּבָאה יז ןּוא ;רעּבײרש םעד עֶמֶׁשילֶא ןּופ
 טקישעג ךלמ רעד טָאה" .רעטרעװ עלַא ךלמ ןּופ ןרעיוא
 רעד ןּופ טכַארּבעג יז טָאה רע ןּוא ,הלינמ יד ןעננערּב ּוצ ןידּוהי
 טנעיילעג יז טָאה ידּוהי ןּוא ;רעּבײרש םעד עֶמֶׁשילָא ןּופ רעמַאק
 סָאװ ןרַאה יד ןּופ ןרעיוא יד ןיא ןּוא ,ךלמ ןּופ ןרעיוא יד ןיא
 ןיא ןסעזעג זיא ךלמ רעד ןּוא .ךלמ ןּבעל ןענַאטשעג ןענייז
 רעד ןּוא-שדֹוח ןטניינ ןיא ןעװעג זיא סָאד--זיוהרעטניװ םעד
 ידּוהי יװ זיא* .םיא רַאפ ןדנּוצעננָא ןעװעג זיא ּפָאטרעײּפ
 סע רע טָאה ױזַא ,ריפ רעדָא םידּומַע יירד טנעײלענּפָא טָאה
 ןפיוא ןפרָאװעגפױרַא ןּוא ,רעסעמרעּביײרש ןטימ ןטינשעגּפָא!
 טדנעלרַאפ ויא הלינמ עצנַאג יד זיּב ,ּפָאטרעײפ ןיא סָאװ רעייפי
 ןּבָאה יז ןּוא* .ּפָאטרעיײפ ןיא סָאװ רעייפ םעד ףיוא ןרָאװעג
 רעד ,רעדיײלק ערעייז ןסירעצ טינ ןּוא ,ןקָארשרעד טינ ךו
 עקיזָאדיד עלַא טרעהעג ןּבָאה סָאװ טכענק ענייז עלַא ןּוא ךלמ
 ךיז ןּבָאה ּוהָירַמג ןּוא ּוהָיָלד ןּוא .ןְתְנֹלֶא םוה ןּוא* .רעטרעװ
 ךָאד רע טָאה א יד ןענערּברַאפ ּוצ טינ ךלמ םייּב ןטעּבעג
 לֵאְמחַרי ןלױפַאּב טָאה ךלמ רעד ןּוא* .יײז ּוצ טרעהענּוצ טינ
 ּהָימְלָש ןּוא ,ןלָאירוַע ןּופ ןּוז םעד ּוהָיְרׂש ןּוא ,ךלמ ןּופ ןּוז םעד
 ןּוא רעּביײרש םעד ךּורָּב ןעגנערּב ּוצ ,ןלַאָדבַע ןּופ ןּוז םעד
 .ןטלַאהַאּב יז טָאה טָאג רעּבָא ,איבנה ּוהָימרִי
 םעדכָאנ ,ןּוהָימרִי ּוצ ןעװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּואי = |
 סָאװ רעטרעוו יד טימ הליגמ יד טנערּברַאפ טָאה ךלמ רעד יװי
 םענ"* :ןגָאז ּוצ ױזַא-ליומ סּוהָימרִי ןּופ ןּבירשעגפיוא טָאה ךּורָּב
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 .עלַא ריא ףיוא ןָא ּביירש ןּוא ,הלינמ רעדנַא ןַא רעדיװ ריד
 .רעטשרע רעד ףיוא ןעוועג ןענייז סָאװ רעטרעװ עקידרעירפ
 ..טנערּברַאפ טָאה הדּוהי ןּופ ךלמ רעד םיִקָיֹוהי סָאװ ,הליגמ
 .טָאה ױװַא :ןגָאז ּוטסלָאז הדּוהי ןּופ ךלמ םעד םיִקָיֹוהי ףיוא ןּואי
 ױזַא ,הלינמ עקיזָאדיד טנערּברַאפ טסָאה ּוד :טגָאזעג טָאג
 , ןעמוק :ןגָאז ּוצ יװַא ,ריא ףיוא ןּבירשעג ּוטסָאה יַאמלַא :ןגָאז וצ
 !-סָאד ןרעטשעצ טעו רע ןּוא ,לבָּב ןּופ ךלמ רעד ןעמוק טעװ
 , ?תומהּב ןּוא ןשטנעמ ריא ןּופ ןניליטרַאפ טעװ ןּוא ,דנַאל עקיזָאד
 ןּופ ךלמ םעד םיִקָיֹוהי ףיוא טגָאזעג יװַא טָאג טָאה םּורדִיי
 7 :הדּוהי

 ,דוד ןּופ ןָארט ןפיוא ןציז טינ טעװ םיא ןּופ רענייק
 ןרעגלַאװ ךיז טעװ ּביײל רעטיוט ןייז ןּוא
 .טכַאניּב טלעק רעד ףיוא ןּוא ,גָאטײּב ץיה רעד ףיוא
 ,םיא טימ ןענעכערּפָא ךיז לעװ ךיא ןּואי

 ,ןעמָאז ןייז טימ ןּוא
 ,דניז ערעייז רַאפ ,טכענק ענייז טימ ןּוא
 ,ייז ףיוא ןעגנערּב לעװ ךיא ןּוא
 ,םִיַלָשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב יד ףיוא ןּוא
 ,הדּוהי ןּופ רענעמ יד ףיוא ןּוא
 ,ייז ףיוא טגָאזעגנָא ּבָאה ךיא סָאװ זייּב עצנַאג סָאד
 | .טרעהענּוצ טינ ןּבָאה יז ןּוא

 יז טָאה ןּוא ,הליגמ רעדנַא ןַא ןעמּונעג טָאה ּוהָימרִי ןּוא*
 רע ןּוא ,רעּבײרש םעד ,ןּוהָיַרַנ ןּופ ןּוז םעד ךּורָּב ּוצ ןּבעגעג
 .רעטרעוו עלַא ליומ סּוהָימרִי ןּופ ריא ףיוא ןּבירשענפיוא טָאה
 -רַאפ טָאה הדּוהי ןּופ ךלמ רעד םיִקָיֹוהי סָאװ ךּוּב םעד ןּופ
 ליפ ךָאנ ןרָאװעג טגיײלעגּוצ ןענייז יז ּוצ ןּוא ;רעיײפ ןיא טנערּב
 | .ייז יו ױזַא רעטרעוו
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 ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא ןּוהָיִשאֹי ןּופ ןּוז רעד ּוהָיִקדִצ ןּואי ןֶל
 סָאװ ,ןעמיקִיֹוהי ןּופ ןּוו םעד ּוהָינָּכ ןּופ טרָא םעד

 ךלמ ַא רַאפ טכַאמעג טָאה לבָּב ןּופ ךלמ רעד רַצאֶרדַכּוּבנ
 עצנַאג סָאד ןּוא טכענק ענייז ןּוא רע ןּוא* .הדּוהי דנַאל ןיא
 ,טָאג ןּופ רעטרעוװ יד ּוצ טרעהענוצ טינ ןּבָאה דנַאל ןּופ קלָאפ
 .איבנה ּוהָימרִי ךרּוד טדערעג טָאה רע סָאװ

 ןּופ ןּוז םעד לֵכּוהי טקישעג טָאה ּוהָיִקדִצ ךלמ רעד ןּואי
 = = 7 + ּוהָימרי ּוצ ,ןהֹּכ םעד ,ןהָיֵׂשֲעַמ ןּופ ןּוז םעד ּוהָינַפצ ןּוא ,ןהָימָלָש

 ּוצ ודנוא רַאפ ללּפתמ ,ךיד טעּב ךיא ,ייז :ןגָאז ּוצ יױװַא ,איבנה
 ןשיװצ ןייג ןּוא ןעמּוק טגעלפ ּוהָימרִי ןּוא* .טָאג רעזדנּוא הוהי
 ןיא ןּבעגעגנײרַא טַאהעג טינ ךָאנ םיא טָאה עמ םורָאװ ,קלָאפ
 ןּופ ןעננַאנעגסױרַא זיא ןהערַּפ ןּופ ליח רעד ןּוא* .הסיפּת
 ,םִיַלָשּורי ףיוא טרעגעלעג ןּבָאה סָאװ םידׂשַּכ יד ןּוא ;םִיַרצִמ
 ןופ ןגױצעגּפָא ןּבָאה ןּוא ,יײז ןגעװ גנורעה יד טרעהעג ןּבָאה
 ,איבנה ּוהָימרִי ּוצ ןעוװעג טָאג ןּופ טרָאװ סָאד זיא .םִיַלָשּורי
 ױזַא :לארׂשי ןּופ טָאג רעד הוהי טגָאזעג טָאה ױזַא" :ןגָאז ּוצ ױזַא
 רימ ּוצ ךייַא טקיש סָאװ הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ּוצ ןנָאז ריא טלָאז
 ןעגנַאנעגסױרַא זיא סָאװ ןהערַּפ ןּופ ליח רעד ,עז :ןגערפ ּוצ ךימ
 ןוא" .םִיַרצִמ ,דנַאל ןייז ּוצ םּוא ךיז טרעק ,ףליה ּוצ ךייַא
 ףיוא ןטלַאה המחלמ ןלעװ ןּוא ,ןרעקמּוא ךיז ןלעװ םידׂשַּכ יד
 יז ןלעװ ןּוא ,ןעגניװצַאּב יז ןלעװ יז ןּוא ,טָאטש רעקיזָאדרעד
 טלָאז ריא :טנָאזעג טָאנ טָאה ױזַא" .רעייפ ןיא ןענערּברַאפ
 ןופ ןײנקעװַא ןלעװ ןײגקעװַא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןדערנייַא טינ ךייַא
 םורָאװ*י .ןײגקעװַא טינ ןלעװ יז םורָאװ ;םידׂשַּכ יד ודנוא
 ןטלַאה סָאװ םידׂשַּכ יד ןּופ ליח ןצנַאג םעד ןגָאלש טלָאז ריא זַא
 ןּופ ןּבײלּב ןלָאז ענעכָאטשעג עכַאלטע ןּוא ,ךייַא ףיוא המחלמ
 ןלעוו ןּוא ,טלעצעג ןייז ןיא רעכַאלטיא ןייטשפיוא יז ןלעוװ ,יײז
 .רעייפ ןיא טָאטש עקיזָאדיד ןענערּברַאּפ
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 -ּפָא טָאה םידׂשַּכ יד ןּופ ליח רעד זַא ,ןעװעג זיא סע ןּואיי
 ּוהָימרִי זיא:* ,ןהערַּפ ןּופ ליח םעד רַאפ םִיַלָשּורי ןּופ ןגיוצעג
 וצ ידּכ ,ןימינּב דנַאל ןייק ןייג ּוצ םִיַלָׁשּורי ןּופ ןעננַאנעגסױרַא
 יװ ,זיא .קלָאפ םעד ןשיװצ השּורי קלח ןייז ןטרָאד ןגירק
 רעד ןעװעג ןטרָאד זיא ,ןימינּב ןּופ רעיוט ןיא ןעװעג זיא רע
 הָיַארְי ןעװעג זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,ךַאװ רעד ןּופ ןַאמטּפױה
 טּפַאכעגנָא רע טָאה ;ןהָיננַח ןּופ ןּוז םעד הָימִלש ןּופ ןּוז רעד
 .ןלַאפּוצ ּוטסליװ םידׂשַּכ יד ּוצ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןאיבנה ּוהָימרִי
 יד ּוצ ןלַאפּוצ טינ ליװ ךיא !ןניל ַא :טנָאזעג ּוהָימרִי טָאהיי
 הָָיַארִי ןּוא ,םיא ּוצ טרעהענּוצ טינ טָאה רע רעּבָא .םידׂשַּכ
 .ןרַאה יד ּוצ טכַארּבעג םיא טָאה ןּוא ,ןּוהָימרִי טּפַאכעגנָא טָאה
 םיא ןּבָאה ןּוא ,ןּוהָימרִי ףיוא טנרעצעג ןּבָאה ןרַאה יד ןּוא
 ןופ זיוה ןיא ,שינעקנעפעג ןיא ןּבעגעגנײרַא םיא ןּוא ,ןגָאלשעג
 רַאפ טכַאמעג ןעמ טָאה סָאד םורָאװ ;רעּבײרש םעד ןֶתָנֹוהְי
 .הסיפּת ַא

 יד ןיא ןּוא שינעקנעפעג ןיא ןעמּוקעג זיא ּוהָימרִי ןַאי*
 טָאה" ,געט ליפ ןסעזענּפָא ןטרָאד זיא ּוהָימרִי ןּוא ,ןּבלעװעג
 ןוא ;ןעמּונעגסױרַא םיא טָאה ןּוא ,טקישעג ּוהָיִקדִצ ךלמ רעד
 -רַאפ ןיא ,זיױה ןיא ךיז יב טגערפעג םיא טָאה ךלמ רעד
 טָאה ?טָאג ןּופ טרָאװ ַא ןַארַאפ :טגָאזעג טָאה ןּוא ,שינעגרָאּב
 טנַאה רעד ןיא :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ;ןַארַאפ :טגָאזעג ּוהָימרִי
 ןוא* .ןרעװ ןּבעגעגרעּביא ּוטסעװ לבָּב ןּופ ךלמ םעד ןּופ
 טקידניזעג ךיא ּבָאה סָאװ :ןּוהָיִקדִצ ךלמ םּוצ טנָאזעג טָאה ּוהָימרִי
 ,קלָאפ ןקיוָאדמעד ןגעק ןּוא ,טכענק ענייד ןגעק ןּוא ,ריד ןגעק
 ןענייז ּוװַא ןּואי" ?הסיפּת ןיא ןּבעגעגנײרַא ךימ טָאה ריא סָאװ
 :ןגָאז וצ ױזַא ,טגָאזעג תואיבנ ךייַא ןּבָאה סָאװ םיאיבנ ערעיײַא
 -מעד ףיוא ןּוא ךייַא ףיוא ןעמּוק טינ טעװ לבָּב ןּופ ךלמ רעד
 רַאה ןיימ ,ךיד טעּב ךיא ,ּוצ רעה ,דנּוצַא ןּוא" ?דנַאל ןקיזָאד
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 ןּוא ,ריד רַאפ טעּבעג ןיימ ןלַאפ ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז ;גיניק
 ,רעּבײרש םעד ןֶתָנֹוהְי ןּופ זיוה ןיא ןרעקמּוא טינ ךימ טסלָאז
 ּוהָיקדִצ ךלמ רעד טָאה*י .ןטרָאד ןּברַאטש טינ ךימָאל ןּוא
 רעד ןּופ ףיוה ןיא ןּוהָימרִי טצעזעגנײרַא טָאה עמ ןּוא ,ןלױפַאּב
 רעד ןּופ גָאט ַא טיורּב ןּבַאל ַא ןּבעגעג םיא טָאה עמ ןּוא ,ךַאװ
 רעד ןּופ ןעגנַאגעגסױא זיא טיורּב עצנַאג סָאד זיּב סַאגרעקעּב
 .ךַאװ רעד ןּופ ףיוה ןיא.ןסעזעג ּוהָימרִי זיא ױזַא .טָאטש
 ןּופ ןּוז רעד ּוהָילַדג ןּוא ,ןענָּמַמ ןּופ ןּוז רעד הָיטַּפש ןּואי ןְדֶל

 רעד רּוחשַּפ ןּוא ,ןּוהָימלָש ןּופ ןּוז רעד לַכּוי ןּוא ,ןרוחשַּפ
 טדער ּוהָימרִי סָאװ רעטרעװ יד טרעהעג ןּבָאה ,ןהָיִּכלַמ ןּופ ןּוז
 רעד :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא" :ןגָאז ּוצ ױזַא ,קלָאפ ןצנַאג םּוצ
 ןּופ ןּברַאטש טעװ טָאטש רעקיזָאדרעד ןיא ןציז טּביײלּב סָאװ
 רעד ןּוא ,טסעּפ רעד ןּופ ןּוא ,רעגנּוה םעד ןּופ ,דרעװש רעד
 טעװשפנ ןייז ;ןּבעל ןּבײלּב טעװ ,םידׂשַּכ יד ּוצ סױרַא טייג סָאװ
 טָאה יװַא* .ןּבעל ןּביײלּב טעװ רע ןּוא ,סניװעג םּוצ ןייז םיא
 עקיזָאדיד ןרעו ןּבעגעגרעּביא טעװ ןּבענעגרעּביא :טגָאזעג טָאג
 ,לבָּב ןּופ ךלמ םעד ןּופ ליח םעד ןּופ טנַאה רעד ןיא טָאטש
 :ךלמ םּוצ טגָאזעג ןרַאה יד ןּבָאה* .ןענניװצַאּב יז טעװ רע ןּוא
 םורָאװ ,ןַאמ רעקיזָאדרעד ,ךיד טעּב ךיא ,ןרעװ טייטעג לָאז
 ןענייז סָאװ טייל-המחלמ יד ןּופ טנעה יד ּפָא ךָאד טפַאלש רע
 םעד ןּופ טנעה יד ןּוא ,טָאטש רעקיזָאדרעד ןיא ןּבילּבעגרעּביא
 םורָאװ ;דײר עקיזָאדיד יװ ױזַא יז ּוצ טדער רע זַא ,קלָאפ ןצנַאג
 רָאנ קלָאפ ןקיזָאדמעד רַאפ דירפ טינ טכּוז ןַאמ רעקיזָאדרעד
 רע זיא טָא :טגָאזעג ּוהָיִקדִצ ךלמ רעד טָאה' .הער ַא זיולּב

 ד

 טשינרָאג ךייַא טימ ןעק ךלמ רעד םורָאװ ;טנַאה רעיײַא ןיא !
 ינײרַא םיא ןּבָאה ןּוא ,ןּוהָימרִי ןעמונעג יז ןּבָאה" .ןריפסיוא -

1 

: 

 ןיא סָאװ ,ךלמ ןּופ ןּוז םעד ּוהָיִּכלַמ ןּופ ּבורג רעד ןיא ןפרָאװעג
 טימ ןּוהָימרִי טוָאלענּפָארַא ןּבָאה יז ןּוא ;ךַאװ רעד ןּופ ףיוה
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 רָאנ ,ןעװעג טינ רעסַאװ ןייק זיא ּבּורג רעד ןיא ןּוא .קירטש
 .םייל םעד ןיא ןעקנוזעגנײרַא זיא ּוהָימרְי ןּוא ;םייל זױלּב

 רענידפיוה ַא ןַאמ ַא ,ישּוּכ רעד ךֵלֶמידְבֶע טרעהעג טָאהי
 -ןײרַא ןּוהָימרִי טָאה עמ זַא ,ךלמ ןּופ זיוה ןיא ןעװעג זיא סָאװ
 ןּופ רעיוט ןיא ןסעזעג זיא ךלמ רעד ןּוא ;ּבּורג רעד ןיא ןָאטעג
 ןּוא ,זיױה סכלמ ןּופ ןעננַאגענסױרַא ְךֵלֶמידָבֶע זיא* .ןימינּב
 טכעלש ,ךלמ רַאה ןיימ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ךלמ םּוצ טדערעג טָאה
 ןּבָאה יז סָאװ ץלַא טימ טייל עקיזָאדיד ךיז ןּבָאה ןעגנַאנַאּב
 ןפרָאװעגנײרַא םיא ןּבָאה ייז סָאװ ,איבנה ּוהָימרִי ּוצ ןָאטעג
 םורָאװ ;רעגנּוה רַאפ טרָא ןייז ףיוא טּברַאטש רע ןּוא ;ּבורג ןיא
 ןליױפַאּב ךלמ רעד טָאה* .טָאטש ןיא רעמ טיורּב ןייק ָאטינ
 ןענַאד ןּופ ריד טימ םענ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ישּוּכ םעד ךֶלֶמידְבֶע
 ןופ ןאיבנה ּוהָימרִי ןעננערּבפױרַא טסלָאז ןּוא ,ןַאמ קיסיירד
 ךֶלֶמידְבֶע טָאהי .ןּברַאטש טעװ רע רעדיײא ּבּורג רעד
 ןופ זיוה ןיא ןעמּוקעג זיא רע ןּוא ,ךיז טימ ןשטנעמ יד ןעמּונעג
 ןעמּונעג ןטרָאד ןּופ טָאה ןּוא ,רעמַאקצַאש רעד רעטנּוא ךלמ
 -ּפָארַא יז טָאה רע ןּוא ,סעטַאמש עטלַא ןּוא סערדָאק עטלַא
 ךֶלֶמידָבֶע ןּוא* .קירטש טימ ּבּורג ןיא ןּוהימרי ּוצ טזָאלעג
 עטלַא יד ,ךיד טעּב ךיא ,ּוט :ןּוהָימרִי ּוצ טנָאזעג טָאה ישּוּכ רעד
 יד רעטנּוא סמערָא ענייד רעטנּוא סעטַאמש יד ןּוא סערדָאק
 ןגיוצעג ןּבָאה יז ןּוא** .ןָאטעג ױזַא טָאה ּוהָימרִי ןּוא .קירטש
 רעד ןּופ טכַארּבעגפױרַא םיא ןּבָאה ןּוא ,קירטש טימ ןּוהָימרִי
 .ךַאװ רעד ןּופ ףיוה ןיא ןסעזעג זיא ּוהָימרִי ןּוא .ּבּורג

 ּוהָימרִי ןעמּונעג ןּוא טקישעג ּוהָיִקדִצ ךלמ רעד טָאהי
 ןּוא ;טָאנ ןּופ זיוה ןיא סָאװ גנַאגנייַא ןטירד םּוצ ,ךיז ּוצ ןאיבנה
 ;ךַאז ַא ןגערפ ךיד לעװ ךיא :ןּוהָימרִי ּוצ טגָאזעג טָאה ךלמ רעד
 ּוהָימרִי טָאה'* .טרָאװ ַא רימ ןּופ ןענעקיילרַאפ טינ טסלָאז
 ןטייט ךָאד ּוטסעװ ,ןגָאז ריד לעװ ךיא זַא :ןּוהָיִקדִצ ּוצ טגָאזעג
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 טינ וטסעװ ,הצע ןַא ןּבעג ריד לעװ ךיא זַא ןּוא ,ןטײט ךימ
 ןּוהָימרִי ןרָאװשעג ּוהָיִקדִצ ךלמ רעד טָאה* .רימ ּוצ ןרעהּוצ
 סָאװ טָאג טּבעל סע יװ יױזַא :ןגָאז וצ ױזַא ,שינעגרָאּברַאפ ןיא
 ,ןטייט ךיד לעװ ךיא ּביױא ,לעז עקיזָאדיד ןפַאשַאּב ודנוא טָאה
 ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבעגרעּביא ךיד לעװ ךיא ּבױא ןּוא
 !ןּבעל ןייד ןכּוז סָאװ טײל עקיזָאדיד

 הוהי טנָאזעג טָאה ױזַא :ןּוהָיִקדִצ ּוצ טגָאזעג ּוהָימרִי טָאהיי
 ןײנסױרַא ּבױא :לארׂשי ןּופ טָאג רעד ,תֹואָבצ ןּופ טָאג רעד
 ןייד טעװ ,לבָּב ןּופ ךלמ םעד ןּופ ןרַאה יד ּוצ ןײגסױרַא ּוטסעװ
 טנערּברַאפ טינ טעװ טָאטש עקיזָאדיד ןּוא ,ןּבעל ןּביײלּב שפנ
 .טניזעגזיוה ןייד יא ,ןּבעל ןּביילּב טסעװ ּוד יא ;רעיײפ ןיא ןרעװ
 ךלמ םעד ןּופ ןרַאה יד ּוצ ןײגסױרַא טינ טסעװ רעּבָא ּביואי*
 רעד ןיא ןרעװ ןּבעגעגרעּביא טָאטש עקיזָאדיד טעװ ,לבָּב ןּופ
 ,רעייפ ןיא ןענערּברַאפ יז ןלעװ יז ןּוא ,םידׂשַּכ יד ןּופ טנַאה
 רעד טָאה"* .טנַאה רעייז ןּופ ןרעוו ןענּורטנַא טינ טסעוו ּוד ןּוא
 ןדיא יד רַאפ ארֹומ ּבָאה ךיא ;ןּוהָימרִי ּוצ טגָאזעג ּוהָיִקדִצ ךלמ
 -רעּביא טינ ךימ לָאז עמ ,םיִדׂשַּכ יד ּוצ ןלַאפענוצ ןענייז סָאװ
 טָאה* .רימ ןָא ןָאטנָא ךיו ןלעוו יז ןּוא ,טנַאה רעייז ןיא ןּבעג
 ךיא ,ּוצ רעה .ןּבענרעּביא טינ ךיד טעװ עמ :טגָאזעג ּוהָימרִי
 ןּוא ,ריד ּוצ דער ךיא סָאװ ןיא טָאג ןּופ לוק םעד ּוצ ,ךיד טעּב
 .ןּבעל ןּביײלּב טעװ שפנ ןייד ןּוא ,ריד רַאפ טּוג ןייז טעװ סע
 טרָאװ סָאד סָאד זיא ,ןײנסױרַא טינ טסליװ ּוד רעּבָא ּביואי -
 ןענייז סָאװ רעּבַײװ עלַא טשרע"* :ןזיװעג רימ טָאה טָאג סָאװ
 טריפעגסורַא ןרעוו ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ןּופ זיוה ןיא ןּבילּבעג
 ;ןגָאז יז ןּוא , יג ןּופ ךלמ םעד ןּופ ןרַאה יד ּוצ

 ןעמוקענייּב ךיד ןּוא טדערעגנייַא ךיד
 ;ענײד טניירפ עטּוג יד ןּבָאה
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 -סיפ ענייד ןענייז ּפמּוז ַא ןיא ןעקנוזעגנייַא
 .רעטניהַא ןטערטעגּפָא יז ןענייז
 ןעמ טריפ רעדניק ענייד ןּוא רעּבײװ ענייד עלַא ןּואי

 רעייז ןּופ ןרעװ ןענּורטנַא טינ טסעוו ּוד ןּוא ,םידׂשַּכ יד ּוצ סױרַא
 - ּוטסעװ לבָּב ןּופ ךלמ םעד ןּופ טנַאה רעד ןיא טרעיינ ,טנַאה
 טָאטש עקיזָאדיד ןענערּברַאפ ןכַאמ טסעוװ ןּוא ,ןרעװ טּפַאכעג
 | | .רעייפ ןיא

 טינ שטנעמ ןייק לָאז :ןּוהָימרִי ּוצ טגָאזעג ּוהָיִקדִצ טָאהי

" 

 - ןּוא= .ןּברַאטש טינ טסעװ ןּוא ,רעטרעװ עקיזָאדיד ןּופ ןסיוו
 ןּוא ,ריד טימ טדערעג ּבָאה ךיא זַא ןרעה ןלעװ ןרַאה יד זַא
 ,טשרָאקַא ודנוא גָאז :ריד ּוצ ןגָאז ןּוא ריד ּוצ ןעמּוק ןלעװ יז
 ןופ ןענעקיילרַאפ טינ טסלָאז :ךלמ םּוצ טדערעג !טסָאה סָאװ
 ּוצ טדערעג טָאה סָאװ ןּוא ;ןטײט טינ ךיד ןלעװ רימ ןּוא ודנּוא
 ןלַאפ טוָאלעג ּבָאה ךיא :יײז ּוצ ןגָאז וטסלָאז* ?ךלמ רעד ריד
 ,זיוה סנָתָנֹוהְי ןיא ןרעקּוצמּוא טינ ךימ ,ךלמ ןרַאפ טעּבעג ןיימ
 7 .ןטרָאד ןּברַאטש ּוצ

 םיא ןּבָאה ןּוא ,ןּוהָימרִי ּוצ ןרַאה עלַא ןעמּוקעג ןענייזיי
 עקיָאדיד עלַא יװ ױזַא טנָאזעג יז טָאה רע ןּוא ,טגערפעג
 ּוצ םיא ןּבָאה יז ןּוא ,ןלױפַאּב טָאה ךלמ רעד סָאװ רעטרעוו
 .ןרָאװעג טרעהעג טינ זיא דײרעג סָאד םורָאװ ,טזָאלעג ּור
 גָאט םעד ויּב ךַאװ רעד ןּופ ףיוה ןיא ןסעזעג זיא ּוהָימרִי ןּוא*
 .ןרָאװעג ןעגנּוװצַאּב זיא םִיַלָׁשּורי סָאװ

 -ןרָאװעג ןעגנוװצַאּב זיא םִיַלָשּורי זַא ,ןעװעג זיא סע ןּוא
 ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ּוהָיִקדִצ ןּופ רֶאי ןטניינ ןיאי ןֵרִל

 ךלמ רעד רַּצאֶרדַכּובנ ןעמוקעג זיא ,שדֹוח ןטנעצ ןיא
 ןּבָאה ייז ןּוא ,םִיַלָשּורי ףיוא ליח רעצנַאג ןייז ןּוא לבָּב ןּופ
 .ןטריפ ןיא ,ןּוהָיִקדִצ ןּופ רָאי ןטפלע ןיא* ;ריא ףיוא טרעגעלעג
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 יד ןרָאװעג ןכָארּבעגניַא זיא ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטניינ ןיא ,שדֹוח
 ,לבָּב ןּופ ךלמ םעד ןּופ ןרַאה עלַא ןעמּוקעג ןענייזי-.טָאטש
 -רַגמַס ,רֶצֶארַׂש-לֵגרִנ :רעיוט ןטסלטימ ןיא טצעזעג ךיז ןּבָאה ןּוא
 עלַא ןּוא ,:גָמיבַר רֶצָארַׂש-לַגרִנ ,יסירסיבַר םיכסרַׂש ,ֹובֵנ
 ,ןעװעג זיא סע ןּוא* .לבָּב ןּופ ךלמ םעד ןּופ ןרַאה עקירעּביא
 ןּבָאה טייל-המחלמ עלַא ןּוא הדּוהי ןּופ ךלמ רעד ּוהָיִקדִצ יו
 ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז ןּוא ,ןפָאלטנַא יז ןענייז ױזַא ,ןעזרעד יז
 רעיוט םעד ךרּוד ,ןטרָאג סכלמ םעד ךרּוד טָאטש ןּופ טכַאנ ייּב
 געװ ןפיוא ןעננַאגעגסױרַא זיא רע ןּוא ;ןרעױמ ײװצ יד ןשיװצ
 ןּוא ,טנָאיעגכָאנ יז םידׂשַּכ יד ןּופ ליח רעד טָאה* .ןיולּפ ןּופ
 יז ןּוא ;ֹוחירי ןּופ ןענױלּפ יד ןיא ןּוהָיִקדִצ טגָאיעגנָא ןּבָאה יז
 רַצאֶרדַכּובנ ּוצ טכַארּבעגפױרַא םיא ןּוא ןעמּונעג םיא ןּבָאה
 טָאה רע ןּוא ,תָמַח דנַאל ןיא הָלבִר ןייק לבָּב ןּופ ךלמ םעד
 לבָּב ןּופ ךלמ רעד ןּוא* .םיא ףיוא טּפשמ ַא טגָאזעגסױרַא
 ;ןגיוא ענייז רַאפ הָלבר ןיא ןּוהָיִקדִצ ןּופ ןיז יד ןטכָאשעג טָאה
 לבָּב ןּופ ךלמ רעד טָאה הדּוהי ןּופ טײללדַא עלַא ךיוא
 ,טכַאמעג דנילּב רע טָאה ןּוהָיִקדִצ ןּופ ןגיוא יד ןּואי .ןטכָאשעג
 ןעגנערּב ּוצ םיא ,ןטייק ענרעּפּוק ןיא טדימשעג םיא טָאה רע ןּוא
 ןופ זיוה סָאד ןּוא ,ךלמ םעד ןּופ זיוה סָאד ןּוא* .לבָּב ןייק
 ןרעיומ יד ןּוא ,רעייפ ןיא טנערּברַאפ םידׂשַּכ יד ןּבָאה ,קלָאפ
 ןּופ טשער םעד ןּואי .ןפרָאװעגנייַא יז ןּבָאה םִיַלָשּורי ןּופ
 ענעלַאפענּוצ יד ןּוא ,טָאטש רעד ןיא ןּבילּבעג ןענייז סָאװ קלָאּפ
 סָאװ קלָאפ ןּופ טשער םעד ןּוא ,םיא ּוצ ןלַאפענּוצ ןענייז סָאװ
 ליחיּביײל םעד ןּופ טּפיוה רעד ןְדַאְרַזּובנ טָאה ,ןּבילּבעג ןענייז
 סָאװ קלָאפ ןעמערָא םעד ןּופ רעּבָא* .לבָּב ןייק ןּבירטרַאפ
 םעד ןּופ טּפױה רעד ןְדַאְרַוּובנ טָאה ,טַאהעג טשינרָאג ןּבָאה
 ײז טָאה רע ןּוא ,הדּוהי דנַאל ןיא טזָאלעגרעּביא ליחיּבייל
 .גָאט םענעי ןיא רעדלעפ ןּוא רענטרעגנייוו ןּבעגעג

 .רעגָאזרָאװ רעדָא רעינַאמ יד ןיפ טּפױה - .רענידפיוה רעדָא םיסירָס יד ןופ טּפױה
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 ךרוד ןלױפַאּב טָאה לבָּב ןּופ ךלמ רעד רַצאֶרְדַכּובנ ןּואי
 ּוצ ױזַא ,ןּוהָימרִי ןגעוו ליח-ּביל םעד ןּופ טּפױה םעד ןְדַאְרַוּובנ
 םיא טסלָאז ןּוא ,םיא ףיוא ןגיוא ענייד ּוט ןּוא ,םיא םענ'* :ןגָאז
 ױזַא ,ןגָאז ריד טעװ רע יװ יװַא טרעיינ ;זייּב םּוש ןייק ןָאט טינ
 םעד ןּופ טּפיױה רעד ןְדַאְרַזּובנ טקישעג טָאה'* .םיא טימ ּוט
 ןוא ,גָמ-בַר רָצֶארַׂשילַגרַנ ןּוא ,סירֶס-בִר ןְּבוׁשּובנ ןּוא ,ליחיּבייל
 ,טקישעג ייז ןּבָאה:*-לבָּב ןּופ ךלמ םעד ןּופ טייל עסיורג עלַא
 ןוא ,ךַאװ רעד ןּופ ףיוה ןּופ ןּוהָימרִי ןעמּונעגסױרַא ןּבָאה ןּוא
 םעד םקיחַא ןּופ ןּוז םעד ּוהָילדנ ּוצ ןּבעגעגרעּביא םיא ןּבָאה
 6 ויא רע ןוא .םײהַא ןעמענוצסױרַא םיא ,ןענּפֶש ןופ ןוז
 .קלָאפ ןשיװצ

 רע ןעוו ,ןּוהָימרִי ּוצ ןעװעג זיא טָאנ ןּופ טרָאװ סָאד ןּוא;*
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ךַאװ רעד ןּופ ףיוה ןיא טרַאּפשעגניַא ןעוװעג זיא
 יװַא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ישּוּכ םעד ךֵלֶמידְבֶע ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא ,ייגי*
 ךיא ,עז :לארׂשי ןּופ טָאג רעד ,תֹואָבצ ןּופ הוהי טנָאזעג טָאה
 ,ןזייּב םּוצ טָאטש רעקיזָאדרעד ףיוא רעטרעװ עניימ גנערּב
 .נָאט םענעי ןיא ריד רַאפ ןעשעג ןלעװ יז ןּוא ;ןטּוג םּוצ טינ ןּוא
 ,טָאג טנָאז ,גָאט םענעי ןיא ןייז ליצמ ךיד לעװ ךיא רעּבָא
 יד ןּופ טנַאה רעד ןיא ןרעװ ןבענעגרעּביא טינ טסעװ ןּוא
 ןענירטנַא םורָאװי* .יײז רַאפ ךיז טסקערש ּוד סָאװ ןשטנעמ
 ּוטסעװ דרעװש ןכרּוד ןּוא ,ןענירטנַא ןכַאמ ךיד ךיא לעװ
 ּוד לײװ ,סניװעג םּוצ ןייז ריד טעװ שפנ ןייד ןּוא ,ןלַאפ טינ
 | .טָאג טנָאז ,רימ ףיוא טרעכיזרַאפ ךיז טסָאה

 םעדכָאנ טָאג ןּופ ןּוהָימרִי ּוצ ןעװעג זיא סָאװ טרָאװ סָאד' ןֿב
 יקעװַא םיא טָאה ליח"ּבַײל םעד ןּופ טּפיוה רעד ןְדַאַרוּובנ זַא

 .ַא ןעמּונעג טַאהעג םיא טָאה רע ןעװ ,הָמָר ןּופ טזָאלעג

 0 יע(. י"ץיץ/ע?לײלײלללייייי יי א
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 םִיַלָׁשּורי ןּופ ענעּבירטרַאפ עלַא ןשיװצ ןטייק ןיא ןטדימשעג
 רעד ןּואי .לבָּב ןייק ןרָאװעג ןּבירטרַאפ ןענייז סָאװ הדּוהי ןּוא
 ּוצ טָאה ןּוא ,ןּוהָימרִי ןעמּונעג טָאה ליחּבייל םעד ןּופ טּפױה
 זיּב עקיזָאדסָאד טנָאזעגנָא טָאה טָאג ןייד הוהי :טנָאזעג םיא
 ןָאטעג ןּוא טכַארּבעג טָאה הוהי ןּוא* ,טרָא ןקיזָאדמעד ףיוא
 ,הוהי ּוצ טקידניזעג טָאה ריא םורָאװ ;טדערעג טָאה רע יװ יוזַא
 ןעשעג ךייַא זיא םּורד ,לוק ןייז ּוצ טרעהעגוצ טינ טָאה ריא ןּוא
 ןיול טנייה ךיד ּבָאה ךיא ,עז ,דנּוצַא ןּוא* .ךַאז עקיוזָאדיד
 טּוג ויא סע ּבױא .טנַאה ןייד ףיוא סָאװ ןטייק יד ןּופ טכַאמעג
 לעװ ךיא ןּוא ,םּוק ,לבָּב ןייק רימ טימ ןעמּוק ּוצ ןגיוא ענייד ןיא
 ענייד ןיא טכעלש זיא סע רעּבָא ּביױא ;ריד ףיוא גיוא ןיימ ןָאט
 עצנַאג סָאד ,עז .סע זָאל ,לבָּב ןייק רימ טימ ןעמוק ּוצ ןגיוא
 ןיא טכער זיא סע ּוװ ןּוא טּונ זיא סע ּוװ ;ריד רַאפ טניל דנַאל
 טינ ךיז ץלַא טָאה רע זַא ןּוא" .יײג ,ןייג ּוצ ןיהַא ןגױא עניײד
 םּוא ךיז רעק ָאט :ןטגָאזעג ןְדַאְרַזּובנ טָאהו ןרעקמּוא טלָאװעג
 רעד סָאװ ,ןענָּפְש ןּופ ןּוז םעד םקיחַא ןּופ ןּוז םעד הָילדג ּוצ
 ,הדּוהי ןּופ טעטש יד רעּביא טצעזעגפיוא טָאה לבָּב ןּופ ךלמ
 ויא סע רָאנ ןיהּוװ רעדָא ;קלָאפ םעד ןשיװצ םיא טימ ץיז ןּוא
 םעד ןּופ טּפיױה רעד ןּוא .ייג ,ןייג ּוצ ןגיוא ענייד ןיא טכער
 םיא טָאה ןּוא ,הנּתמ ַא ןּוא גנורעצ ןּבעגעג םיא טָאה ליחיּביײל
 ןּוז םעֶד הָילַדג ּוצ ןעמּוקעג זיא ּוהָימרִי ןּוא* .טקישענקעװַא
 םעד ןשיװַצ םיא טימ ןסעזעג זיא ןוא ,הָּפצִמ ןייק ןעמקיַא ןּופ
 .דנַאל יא ןבילּבעג ןענייז סָאװ קל

 טימ יז ,דלעפ ןיא סָאװ :ליח ןּופ טיײלטפיוה עלַא ןּואי
 טָאה לבָּב ןּופ ךלמ רעד זַא טרעהעג ןּבָאה ,ןשטנעמ ערעייו
 ןּוא ,דנַאל ןרעּביא ןעמקיחַא ןּופ ןּוז םעד ּוהָילַדג טצעזעגפיוא
 ןּוא רעּביוװ ןּוא רענעמ :םיא רעטנּוא טזָאלעג טָאה רע וַא
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 טינ ןענייז סָאװ יד ןּופ ,דנַאל ןּופ עמערָא יד ןּופ ןּוא ,רעדניק
 ןהָילדג ּוצ ןעמּוקעג ןענייז יז ןּוא* ;לבָּב ןייק ןרָאװעג ןּבירטרַאּפ
 ןָָנֹוי ןּוא ןָנֶחֹוי ןּוא ,ןּוהָינַתנ ןּופ ןּוז רעד לאעָמשִי :הָּפצִמ ןייק
 ןּופ ןיז יד ןּוא ,ןתֶמּוחנַּת ןּופ ןּוז רעד הָיְרׂש ןּוא ,ןחַרָק ןּופ ןיז יד
 טימ יז ,יתָכֵעַמ םעד ןּופ ןּוז רעד ּוהָיַזי ןּוא ,הָפֹוטנ ןּופ ןיֵפיֵע
 ןּופ ןּוז םעד םקיחַא ןּופ ןּוז רעד ּוהָילַדג ןּוא" .ןשטנעמ ערעייז
 ריא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןשטנעמ ערעייז ןּוא יז ןרָאװשעג טָאה ןענְפֶׁש
 ,דנַאל ןיא טציז .םידׂשַּכ יד ןעניד ּוצ ןּבָאה ארֹומ טינ טלָאז
 ,ךיא ןּואי* .טּוג ןייז טעװ ךייא ןּוא ,לבָּב ןּופ ךלמ םעד טניד ןּוא
 ןלעװ סָאװ םידׂשַּכ יד רַאפ ןייטש ּוצ הָּפצִמ ןיא ךיא ּבײלּב טָא
 ,סּביױארעמּוז ןּוא ,ןייוו ןייַא טלמַאז ריא ןּוא ;זדנּוא ּוצ ןעמּוק
 ערעײַא ןיא טציז ןּוא ,םילּכ ערעײַא ןיא ןײרַא טּוט ןּוא ,לייא ןּוא
 .טּפַאכרַאפ טָאה ריא סָאװ טעטש

 רעדניק יד ןשיװצ ןּוא ,בָאֹומ ןיא סָאװ ןדיא עלַא ךיוא ןּואיי
 ןּבָאה ,רעדנעל עלַא ןיא סָאװ יד ןּוא ,םֹודֶא ןיא ןּוא ,ןֹומַע ןּופ
 ּביילּברעּביא ןַא טזָאלעג טָאה לבָּב ןּופ ךלמ רעד זַא טרעהעג
 םעד ּוהָילַדג יז רעּביא טצעזעגפיוא טָאה רע זַא ןּוא ,הדּוהי ןּופ
 ךיז ןּבָאה ןדיא עלַא ןּוא* .ןענָפֶש ןּופ ןּוז םעד םקיחַא ןּופ ןּוז
 ןסיוטשרַאפ ןענייז יז סָאװ רעטרע עלַא ןּופ טרעקענמוא
 ּוצ הדּוהי דנַאל ןייק ןעמוקעג ןענייז יז ןּוא ,ןיהַא ןרָאװעג
 -רעמוז ןּוא ןייוו טלמַאזעגניַא ןּבָאה יז ןּוא ;הָּפצִמ ןייק ןּוהָילדג
 .ליפ רעייז סּביוא

 ליח ןּופ טײלטּפױה עלַא ןּוא ,ןחרק ןּופ ןּוז רעד ןְנֶחֹוי ןּואי
 ןוא:* ,הָּפצִמ ןייק ןּוהָילַדג ּוצ ןעמּוקעג ןענייז ,דלעפ ןפיוא סָאװ
 ךלמ רעד סילַעַּב זַא ּוטסײװ ןסיײװ יצ :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה יז
 ןוז םעד לאֵעָמשִי טקישעג טָאה ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּופ
 ןּופ ןּוז רעד ּוהָילדג רעּבָא ?ןּבעל ןייד ןעמענ ּוצ ןהָינַתנ ןּופ
 ןחַרָק ןּופ ןּוז רעד ןְנָחֹוי טָאה* .טּבױלגעג טינ יז טָאה ןעמקיחַא
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 ;ןגָאז ּוצ יױזַא ,הָּפצִמ ןיִא שינעגרָאּברַאפ ןיא ןּוהָילַדג ּוצ טגָאזעג
 לאֵעְמׂשִי ןגָאלשרעד לעװ ךיא ןּוא ,ךיד טעּב ךיא ,ןייג ךימָאל
 סָאװ ךָאנ .ןסיװ טינ טעװ שטנעמ ןייק ןּוא ,ןהָינַתנ ןּופ ןּוז םעד
 ןענייז סָאװ הדּוהי ץנַאג ןּוא ,ןּבעל סָאד ןעמענ ריד רע לָאז
 רעד ןּוא ,ןרעװ טײרּפשעצ ןלעװ ,ריד םּורַא טלמַאזעגנייַא
 רעד ּוהָילַדג רעּבָאי* ?ןייגרעטנּוא טעװ הדּוהי ןּופ ּביילּברעּביא
 טסלָאז :ןחַרק ןּופ ןּוז םעד ןֶנָחֹוי ּוצ טגָאזעג טָאה ןעמקיחַא ןּופ ןּוז
 .ןלאֵעָמשִי ףיוא ּוטסגָאז ןגיל םורָאװ ,ךַאז עקיזָאדיד ןָאט טינ

 ןעמּוקעג זיא ,שדֹוח ןטעּביז ןיא ןעװעג זיא סע ןוא א
 ןּופ ןעֶמָשילֶא ןּופ ןּוז םעד הָינַתנ ןּופ ןּוז רעד לאֵעָמׁשִי

 ןעצ ןּוא ,ךלמ םעד ןּופ טייל עסיורג יד ןּוא ,םַאטשּפָא ןכַאלגיניק
 ןּוא ,הָּפצִמ ןייק ןעמקיזַא ןּופ ןּוז םעד ּוהָילַדנ ּוצ ,םיא טימ ןַאמ
 זיא" .הָּפִצִמ ןיא םענייא ןיא טיורּב ןסעגעג ןטרָאד ןּבָאה יז
 ןַאמ ןעצ יד ןּוא ,ןהָינַתנ ןּופ ןּוז רעד לאֵעָמשִי ןענַאטשעגפיוא
 םקיחַא ןּופ ןּוז םעד ּוהָילַדג ןגָאלשעג ןּבָאה יז ןּוא ,םיא טימ סָאװ
 --טייטעג םיא טָאה רע ןּוא ;דרעװש ןטימ ןענָפֶש ןּופ ןּוז םעד
 .דנַאל ןרעּביא טצעזענפיוא טָאה לבָּב ןּופ ךלמ רעד סָאװ םעד
 ןיא ,ןּוהָילַדג טימ ,םיא טימ ןעװעג ןענייז סָאװ ןדיא עלַא ךיוא'
 יד ,ןענּופעג ןטרָאד ךיז ןּבָאה סָאװ םידׂשַּכ יד ןּוא ,הָּכצִּמ
 .ןגָאלשרעד לאֵעָמׁשִי טָאה ,טייל-המחלמ

 ,ןּוהָילַדג ןטייט ןכָאנ גָאט ןטײװצ ןפיוא ןעוועג זיא סע ןּואּי
 ןעמּוקעגנָא ןעניײוי ,טסּוװעג טינ ךָאנ טָאה שטנעמ ןייק ןעװ
 טימ ןַאמ קיצכַא ,ןֹורמֹוׁש ןּופ ןּוא ,ֹוליש ןּופ ,םֶכש ןּופ ןשטנעמ
 ןפיוא ןטינש ןּוא ,רעדײלק ענעסירעצ ןּוא ,דרעּב עטלָאגענּפָא
 ּוצ ףיוא ,טנַאה רעייז ןיא ךיורייוו ןּוא רעפּפָאזיײּפש טימ ;ּבײל
 רעד לאָעָמׁשִי ןעגנַאגעגסױרַא זיא" .טָאג ןּופ זיוה ןיא ןעננערּב
 קידנעיײג ןּוא ןעגנַאגעג ,הָּפצִמ ןּופ ןגעקטנַא יז ןהָינַתנ ןּופ ןּוז
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 נָא יװַא ,טנגענַאּב ַײז טָאה רע יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא ;טנײװעג
 .ןעמקיחַא ןּופ ןּוז םעד ּוהָילַדנ ּוצ טמּוק :טנָאזעג יז ּוצ רע
 1 יי טָאה ױזַא ,טָאטש ןטימ ןיא ןעמּוקעגנײרַא ןענייז יז יװ
 ןּוא רע ,ןײרַא ּבּורג רעד ןיא ןטכָאשעג ײז ןהָינַתנ ןּופ ןּוז רעד
 ןענופעג ךיז ןּבָאה ןַאמ ןעצ ןּואי .םיא טימ סָאװ ןשטנעמ יד
 טינ ודנּוא טיט :;ןלאַעָמׁשִי ּוצ טגָאזעג ןּבָאה סָאװ ,יײז ןשיװצ
 .ןּוא ןטשרעג ןּוא ץײװ ,דלעפ ןיא ןטלַאהַאּב ,ןּבָאה רימ םורָאװ
 .טינ יז טָאה ןּוא ,ןטלַאהעגּפָא ךיז רע טָאה .קינָאה ןּוא לייא
 לאֵעָמׁשִי סָאװ ּבּורג יד ןּוא* .רעדירּב ערעייז ןשיװצ טייטעג
 ןשטנעמ יד ןּופ רעּבײל עטיוט יד ןפרָאװעגנײרַא ןיהַא טָאה
 יד ןעװעג זיא סָאד ,ןּוהָילַדג ןּבעל ןגָאלשרעד טָאה רע סָאװ
 ָאשֶעַּב רַאפ ארֹומ סיוא טכַאמעג טָאה ָאסָא ךלמ רעד סָאװ
 בָא ןהָינַתנ ןּופ ןּוז רעד לאֵעָמׁשִי טָאה יז ;לארׂשי ןּופ ךלמ םעד
 .ענעגָאלשרעד טימ טליפענ

 ּבילּברעּביא ןצנַאג םעד ןעננַאפעג טָאה לאֵעָמשִי ןּואי
 סָאד ןּוא ,ךלמ ןּופ רעטכעט יד ,הָּפצִמ ןיא סָאװ קלָאפ ןּופ
 םעד ןְדַאְרַּובנסָאװ ,הָּפצִמ ןיא ןּבילּבעג ןענייז סָאװ קלָאפ עצנַאנ
 םעד ּוהָילַדג רעטנּוא ןזָאלעג טָאה ליחיּבײל םעד ןּופ טּפױה
 ,ןעננַאפעג ןהָינַַנ ןּופ ןּוז רעד לאֵעָמׁשִי יז טָאה ;ןעמקיחַא ןּופ ןּוז
 .ןֹוּמַע ןּופ רעדניק יד ּוצ ןיינוצרעּבירַא קעװַא זיא רע ןּוא

 -טּפױה עלַא ןּוא ,ןחַרק ןּופ ןּוז רעד ןָנָחֹוי טרעהעג טָאהיי
 לאַעָמשִי סָאװ זייּב עצנַאג סָאד ,םיא טימ סָאװ ליח ןּופ טייל
 ןעמּונעג ןּבָאה יז ןּואי .ןָאטעגּפָא טָאה ןהָינַתנ ןּופ ןּוז רעד
 לאַעָמׁשִי טימ ןטלַאה המחלמ ןעגנַאגעג ןענייז ןּוא ,רענעמ עלַא
 רעסַאװ ןסיורג םייּב ןענּופעג םיא ןּבָאה ןּוא ,ןהָינַתנ ןּופ ןּוז םעד
 קלָאפ עצנַאג סָאד יװ ,ןעװענ זיא סע ןּוא* .ןֹועְבִנ ןיא סָאװ
 ןּוא ,ןחַרק ןּופ ןּוז םעד ןֶנֶחֹוי ןעורעד ןּבָאה ןלאֵעָמשִי טימ סָאװ
 .טיירפרעד ךיז יז ןּבָאה ױזַא ,םיא טימ ליח ןּופ טײלטּפױה עלַא
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 ןעגנַאפעג ןעמינעג טָאה לאֵעָמשִי סָאװ קלָאפ עצנַאג סָאד ןואי
 ןוא ,טרעקעגמוא ךיז ןוא טיירדעגסיוא ךיז ןּבָאה ,הָּפצִמ ןופ

 לאֵעָמׂשִי ןּוא* .ןחרק ןּופ ןוז םעד ןָנֶחֹוז ּוצ ןעגנַאגעגקעװַא ןענײז
 טכַא טימ ,ןעננֶחֹזי ןופ ןרָאװעג ןענורטנַא זיא ןהָינַתנ ןּוֿפ ןוז רעד
 .ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ּוצ קעװַא זיא ןוא ,ןַאמ -

 ליח ןופ טײלטּפױה עלַא ןוא ,ןחַרק ןּופ ןוז רעד ןָנֶחֹוי ןואיי
 םעד ןופ בײלּברעּביא ןצנַאג םעד ןעמונעג ןּבָאה ,םיא טימ סָאװ

 ןופ ןז םעד לאֵעָמשִי ןופ טרעקענמוא טָאה רע סָאװ קלָאּפ -
 הָילַדג ןגָאלשרעד טָאה רענעי יװ םעדכָאנ ,הָּפֹֹצִמ ןופ ,ןהָיגַתֹנ
 יד ןּוא ,טײל-המחלמ יד רענעמ יד-ןעמקיחַא ןּופ ןוז םעד
 דנּוא טָאה רע סָאװ ,רענידפיוה יד ןּוא ,רעדניק יד ןּוא ,רעּבײװ
 ןסעזעג ןענייז ןּוא ,ןעננַאגעג ןענייז ייז ןואיי ;ןֹועְבִנ ןופ טרעקעג
 ןייק ןעמיק ןייג ּוצ ידּכ ,םֶחָלְדתיֵּב יב סָאװ םֶהֹמִּכדִתּורִג קא -

 טַאהעג ארֹומ ןּבָאה ײז םורָאװ ;םידׂשַּכ יד ץעװ ןופי* םִיַרצִמ
 קָאלשרעד ט ;ה ןהָינַתנ ןּופ ןוז רעד לאֵעָמשִי לײװ ,ײז רַאפ -
 טָאה לבְּב ןופ ךלמ רעד סָאװ ,ןעמקיחַא ןּופ ןיז םעד ּוהָילדג -

 .דנַאל ןרעּביא טצעזענפיוא

 ,ןחרֶק ןופ ןוז רעד ןְנֶֹוי ןוא , ליח ןּופ טײלטּפױה עלַא ןואי בז
 ןופ קלָאפ עצנַאג סָאד ןוא ,ןהיֵעֵַשֹוה ןופ ןיוז רעד הי ןוא

 ּוהָימרִי ּוצ טגָאזעג ןּבָאה ןוא* ,טנענעג ןּבָאה ,סיורג זיּב ןיילק .
 ,ריד רַאפ טעּבעג רעזדנוא ןלַאפ ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז :איבנה
 ןקיוָאדמעד רַאפ ,ודנוא רַאפ טָאג ןייד הוהי ּוצ ללּפתמ ייז ןּוא -
 ,קיצניװ ןּבילּבעג ליפ ןּופ ןענייז רימ םורָאװ ,ּבײלּברעּביא ןצנַאג -
 ודנוא טָאג ןיײד הוהי לָאז ןוא* .ודנוא ןעעז ןגיוא ענײד יװ ױזַא -
 סָאװ ךַאז יד ןוא ,ןייג םיא ףיוא ןלָאז רימ סָאװ געװ םעד ןגָאז -

 .ןָאט ןלָאז רימ !
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 :טרעהעג ּבָאה ךיא :טגָאזעג יז ּוצ איבנה ּוהָימרִי טָאהי
 ערעײַא יװ יװַא ,טָאג רעייַא הוהי ּוצ ללּפתמ ךיא ןיּב טָא
 ךייַא טעװ הוהי סָאװ טרָאװ ךַאלטיא ,ןייז טעװ סע ןּוא ;רעטרעװ
 ןדיימרַאפ טינ לעװ ךיא ;ןליײצרעד ךייַא ךיא לעװ ,ןרעפטנע
 .טרָאװ ַא ךייַא ןּופ

 ןוא רעתמא ןַא ןייז הוהי לָאז :ןּוהָימרִי ּוצ טגָאזעג יז ןּבָאה;
 ךַאלטיא יװ יװַא טינ ּביױא ,זדנּוא ןגעקַא תודע רעטּבױלנַאּב
 ױזַא ,זדנּוא ּוצ ןקיש ךיד טעװ טָאג ןייד הוהי סָאװ טימ טרָאװ
 ןרעהּוצ רימ ןלעװ טכעלש ייס ןּוא טּוג ייס" .ןָאט רימ ןלעװ
 ּוצ ךיד ןקיש רימ סָאװ ,טָאג רעזדנּוא הוהי ןּופ לוק םעד ּוצ
 לוק םעד ּוצ ןרעהּוצ ןלעװ רימ זַא ,ןייז טּוג לָאז ודנּוא ידּכ ;םיא
 .טָאג רעזדנּוא הוהי ןּופ

 טרָאװ סָאד זיא ,געט ןעצ ןּופ ףוָס םּוצ ןעװעג זיא סע ןּואי
 םעד ןָנֶחֹוי ןפּורעג טָאה רע ןּוא* .ןּוהָימרִי ּוצ ןעװעג טָאג ןּופ
 ןּוא ,םיא טימ סָאװ ליח ןּופ טײלטּפױה עלַא ןּוא ,ןחַרק ןּופ ןּו
 ייֵז ּוצ טָאה רע ןּוא" .סיורג זיּב ןיילק ןּופ קלָאפ עצנַאג סָאד
 :טגָאזעג

 ,לארׂשי ןּופ טָאג רעד הוהי טגָאזעג טָאה יװַא
 ,טקישעג םיא ּוצ ךימ טָאה ריא סָאװ
 :םיא רַאפ טעּבעג רעיא ןלַאפ ןכַאמ ּוצ
 דנַאל ןקיזָאדמעד ןיא ןּבײלּב ריא טעװ ןּביילּב ּביואי*

 ,ןרעטשעצ טינ ןּוא ןעיוּבפיוא ךייַא ךיא לעװ
 ,ןסיירסיוא טינ ןּוא ןצנַאלפנייַא ךייַא לעװ ןּוא
 זייּב םעד ףיוא הטרח ּבָאה ךיא םורָאװ
 .ןָאטעג ךייא ּבָאה ךיא סָאװ
 ,לבָּב ןּופ ךלמ םעד רַאפ ןּבָאה ארֹומ טינ טלָאז ריא'י

 ;םיא רַאפ ארֹומ טָאה ריא סָאװ
 ,טָאג טגָאז ,םיא רַאפ ןּבָאה ארֹומ טינ טלָאז ריא
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 ,ןפלעה ּוצ ְךייַא ,ךייַא טימ ןיּב ךיא םורָאװ
 .טנַאה ןייז ןּופ ןייז ּוצ ליצמ ךייַא ןּוא
 ,גנּומירַאּברעד ןּבעג ךייַא לעװ ךיא ןּוא*

 ,ןעמירַאּברעד ְךייַא טעװ רע ןּוא
 .דרע רעײַא ףיוא ןרעקמּוא ךייַא טעװ ןּוא

 "מעד ןיא ןּבײלּב טינ ןלעװ רימ :טנָאז ריא רעּבָא ּביוא:*
 ,טָאג רעיא הוהי ןּופ לוק םעד ּוצ ןרעהּוצּוצ טינ--דנַאל ןקיזָאד
 ,ןייג רימ ןלעװ םִיַרצִמ דנַאל ןייק טרעיינ ,ןיינ :ןגָאז ּוצ ױזַא
 ןּופ לוק םעד ןרעה טינ ןּוא ,המחלמ ןייק ןעז טינ ןלעװ רימ ּוװ
 ןטרָאד ןּוא ;טיױרּב ךָאנ ןרעננּוה טינ ןלעװ רימ ןּוא ,רפֹוש ַא
 ןּופ טרָאװ סָאד םּורד טרעה דנּוצַא ָאטי--ןעניֹוװ רימ ןלעװ
 :הדּוהי ןּופ ּבײלּברעּביא ריא ,טָאג

 ,תֹואָבצ ןּופ הוהי טגָאזעג טָאה יװַא
 :לארׂשי ןּופ טָאג רעד
 םינּפ רעייַא ןרעק ריא טעװ ןרעק ּביױא
 ,םִיַרצִמ ןייק ןעמּוק ּוצ
 ,ןטרָאד ןעניֹוװ ןעמּוק טעװ ריא ןּוא
 ,ריא רַאפ ארֹומ טָאה ריא סָאװ דרעווש יד ,זיאי*

 ,םִיַרצִמ דנַאל ןיא ןכיירגרעד ןטרָאד ךייַא טעװ
 ,םיא ןגעוװ ךיז טהגאד ריא סָאװ רעגנוה רעד ןּוא
 ,םִיַרצִמ ןיא ןטרָאד ןגָאינָא ךייַא טעװ
 .ןּברַאטש ריא טעװ ןטרָאד ןּוא
 ןשטנעמ עלַא טימ טעװ ןעשעג ןּואי

 ,םִיַרצִמ ןייק ןעמּוק ּוצ םינּפ רעייז טרעקעג ןּבָאה סָאװ
 ,ןטרָאד ןעניֹוװ ּוצ
 ,דרעװש רעד ןּופ ןּברַאטש ןלעװ יז זַא
 ,טסעּפ רעד ןּופ ןּוא ,רעגנוה םענּופ
 ,רענענורטנַא רעדָא רענעּבילּבעג ַא ןייז טינ טעװ יז ןּופ ןּוא
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 .ייז ףיוא גנערּב ךיא סָאװ וייּב םעד ןגעוו ןּופ
 ,תֹואָבצ ןּופ הוהי טגָאזעג טָאה יװַא םורָאװ'*

 ;לָארׂשי ןּופ טָאג רעד
 ןרָאװעג ןסָאגענסױא זיא ןרָאצמירג ןיימ ןּוא סעּכ ןיימ יװ יױזַא
 ,םִיַלָשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב יד ףיוא
 ,ךייַא ףיוא ןרָאצמירג ןיימ ןרעװ ןסָאגעגסױא טעװ יװַא
 ,םִיַרצִמ ןייק טמּוק ריא ןעו
 ,קערש ַא רַאפ ןּוא ,ךולפ ַא רַאפ ןייז טעװ ריא ןּוא
 ;דנַאש ַא רַאפ ןּוא ,הללק ַא רַאפ ןּוא
 .טרָא ןקיזָאדמעד ןעונָא טינ רעמ טעװ ריא ןּוא

 ןופ ּבײלּברעּביא ריא ,ְךייַא ןגעװ טגָאזעגנָא טָאה טָאג"
 ריא טלָאז ןסיװ ;םִיַרצִמ ןיײק ןײג טינ טלָאז ריא :הדּוהי
 ריא םורָאװ" .טנרָאװעג טנייה ְךייַא ּבָאה ךיא זַא ןייז ןסיוו
 טָאה ריא ןעװ ,לעז רעייַא ןגעקַא ןעננַאנַאּב רַאנּפָא ןַא טָאה
 רַאפ ללּפתמ יז :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טָאג רעיײַא הוהי ּוצ טקישעג ךימ
 רעזדנּוא הוהי סָאװ ץלַאיװ ױזַא ןּוא ,טָאג רעזדנּוא הוהי ּוצ זדנּוא
 ךיא ןּוא* .ןָאט ןלעװ רימ ןּוא ,זדנּוא גָאז יױזַא ,ןסײה טעװ טאג
 לוק םעד ּוצ טינ טרעה ריא רעּבָא ,טגָאזעג טנייה ְךייַא ּבָאה
 ךימ טָאה רע סָאװ טימ ץלַא ּוצ ןּוא ,טָאנ רעײַא הוהי ןּופ
 זַא ,ןייז ןסיו ריא טלָאז ןסיװ דנּוצַא ןּוא= . ךייַא ּוצ טקישעג
 ןיא ןּברַאטש ריא טעװ טסעּפ ןּופ ןּוא ,רעגנּוה ןּופ ,דרעווש ןּופ
 .ןטרָאד ןעניֹוװ ןעמּוק טליוו ריא סָאװ טרָא םעד
 םּוצ ןדער טקידנעעג טָאה ּוהָימרִי יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואי ןזכ

 סָאװ טימ ,טָאג רעייז הוהי ןּופ רעטרעוו עלַא קלָאפ ןצנַאג
 עקיזָאדיד עלַא ,ײז ּוצ טקישעג םיא טָאה טָאג רעייז הוהי
 ןּוא ,ןהָיעַׁשֹוה ןּופ ןּוז רעד הָירַזַע טדערעג טָאה יזַאי ,רעטרעוו
 קידנגָאז ,טײל עקיליװטּומ עלַא ןּוא ,ןחַרק ןּופ ןּוז רעד ןֶנָחֹוי
 ךיד טָאה טָאנ רעודנּוא הוהי טינ !וטסגָאז ןגיל :ןּוהָימרִי ּוצ
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 ;ןטרָאד ןעניֹוװ ּוצ םִיַרצִמ ןייק ןעמּוק טינ טלָאז ריא :ןגָאז טקישעג
 ידּכ ,ֹודנּוא ףיוא ןָא ךיד טדער ןהָירַנ ןּופ ןּוז רעד ךּורָּב טרעייני
 ּוצ זדנּוא םידׂשַּכ יד ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבעגּוצרעּביא זדנּוא
 .לבָּב ןייק ןּבײרטרַאפ ּוצ ודנּוא רעדָא ,ןטיײט

 ,ליח ןּופ טײלטּפױה עלַא ןּוא ,ןחרק ןּופ ןּוז רעד ןֶנֶחֹוי ןּוא
 ןופ לוק םעד ּוצ טרעהענּוצ טינ ןּבָאה ,קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא
 ,ןחרק ןּופ ןּוז רעד ןָנֶחֹוי ןּוא* .הדּוהי דנַאל ןיא ןּבײלּב ּוצ ,טָאג
 -רעּביא ןצנַאג םעד ןעמונעג ןּבָאה ,ליח ןּופ טײלטּפױה עלַא ןּוא
 רעקלעפ עלַא ןּופ טרעקענמּוא ךיז ןּבָאה סָאװ הדּוהי ןּופ ּבײלּב
 ןיא ןעניֹוװ ּוצ ידּכ ,ןיהַא ןרָאװעג ןסיוטשרַאפ ןענייז יז סָאװ
 ןּוא ,רעדניק יד ןּוא ,רעּבײװ יד ןּוא ,רענעמ יד* :הדּוהי דנַאל
 רעד ןְדַאְרַּובנ סָאװ תושפנ עלַא ןּוא ,רעטכעט סכלמ םעד
 ןּוז םעד ּוהָילַדג טימ טזָאלעג טָאה ליחיּביל םעד ןּופ טּפיױה
 . ךּורָּב ןּוא ,ןאיבנה ּוהָימרִי ןּוא ,ןענָפָש ןּופ ןּוז םעד םקִיחַא ןּופ
 ;םִיַרצִמ דנַאל ןייק ןעמּוקעג ןענייז יז ןּואי ;ןּוהָירְנ ןּופ ןּוז םעד
 יז ןּוא ;טָאג ןּופ לוק םעד ּוצ טרעהעגּוצ טינ ןּבָאה יז םורָאװ
 .סֵחנַּפחַּת ויּב ןעמּוקעג ןענייז

 ,סֵחנַּפחַּת ןיא ןּוהָימרִי וצ ןעװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּוא*
 טסלָאו ןּוא ,רענייטש עסיורג טנַאה ןייד טימ םענ' :ןנָאז ּוצ ױװַא
 םייּב סָאװ רעטסַאלפלניצ םעד ןיא ,ענּפַאװ ןיא ןטלַאהַאּב יז
 יד ןּופ ןגיוא יד רַאפ ,סֵחִנַּפחַּת ןיא זיוה סהערַּפ ןּופ גנַאגנײַא
 :ייז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא"" ;הדּוהי ןּופ רענעמ

 :לארׂשי ןּופ טָאג רעד ,תֹואָבצ ןּופ הוהי טגָאזעג טָאה ױזַא
 ןעמענ לעװ ןּוא קיש ךיא ,עז
 ,טכענק ןיימ ,לבָּב ןּופ ךלמ םעד רַצאֶרדַכּובנ
 ןָארט ןייז ןלעטש לעװ ךיא ןּוא
 ,ןטלַאהַאּב ּבָאה ךיא סָאװ רענייטש עקיזָאדיד רעּביא
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 .ייז רעּביא טלעצעגטכַארּפ ןייז ןטײרּפשסױא טעװ רע ןּוא
 ;םִיַרצִמ דנַאל סָאד ןגָאלש טעװ ןּוא ,ןעמּוק טעװ רע ןּואיי

 ,טיוט םּוצ טוט םּוצ ןעמעוו
 ,טפַאשנעגנַאּפעג ּוצ טפַאשנעננַאפעג ּוצ ןעמעוו ןּוא
 .דרעווש םּוצ דרעווש םּוצ ןעמעוו ןּוא

 רעייפ ַא ןדניצנָא לעװ ךיא ןּואיי
 ;םִיַרצִמ ןּופ רעטעג יד ןּופ רעזייה יד ןיא
 ,ןענערּברַאפ יז טעװ רע ןּוא
 ;ןעגנַאפעג ןעמענ יז רעדָא
 ,םִיַרצִמ דנַאל סָאד ןעלקיוופיונוצ טעװ רע ןּוא
 ;דנּב ןייז ףיונוצ טלקיוו ךּוטסַאּפ ַא יװ
 .םולשּב ןטרָאד ןּופ סױרַא טעװ רע ןּוא
 ׁשֶמָׁש"תיֵּב ןּופ רענייטשלייז יד ןכערּבעצ טעװ רע ןּואי

 ;םִיַרצִמ דנַאל ןיא סָאװ
 םִיַרצִמ ןּופ רעטעג יד ןּופ רעזייה יד ןּוא
 .רעייפ ןיא ןענערּברַאפ רע טעװ

 ןגעוו ןּוהָימרִי ּוצ ןעװעג זיא סָאװ ןטָאג ןּופנ טרָאװ סָאדי דר
 סָאװ יד ,םִיַרצִמ דנַאל ןיא ןסעזעג ןענייז סָאװ ןדיא עלַא

 ןיא ןּוא ,ףֹונ ןיא ןּוא ,סֵחִנַּפחַּת ןיא ןּוא ,לֹודגִמ ןיא ןסעזעג ןענייז
 ,תֹואָבצ ןּופ הוהי טגָאזעג טָאה ױזַא? :ןגָאז ּוצ ױזַא ,סֹורתַּפ דנַאל
 סָאװ זייּב עצנַאג סָאד ןעועג טָאה ריא :לארׂשי ןּופ טָאג רעד
 ןופ טעטש עלַא ףיוא ןּוא ,םִיַלָשּורי ףיוא טכַארּבעג ּבָאה ךיא
 רענייק ןּוא ,גָאט ןקיטנייה שינעטסיװ ַא יז ןענייז טָא ןּוא ;הדּוהי
 ךימ ,ןָאטעג ןּבָאה יז סָאװ זייּב רעייז ןגעוו ןּופ* ;ײז ןיא טינ טניֹוװ
 רעטעג עדמערפ ּוצ ןעניד ןּוא ןרעכייר ןייג ּוצ ,ןענערעצרעד ּוצ
 .ןרעטלע ערעײַא טינ ןּוא ,ריא טינ ,טנעקעג ייז ןּבָאה יז טינ סָאװ
 ,םיאיבנ יד טכענק עניימ עלַא טקישעג ךייַא ּוצ ּבָאה ךיא ןּואּי
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 טינ טלָאז ריא :ןנָאז ּוצ יװַא ,טקישעג דנַאנַאכָאנ ןּוא דנַאנַאכָאנ
 רעּבָא* .טנייפ ּבָאה ךיא סָאװ ךַאז עקידרעװמוא עקיזָאדיד ןָאט
 -מוא ךיז ,רעיוא רעייז טניינענּוצ טינ ןּוא טרעהעגּוצ טינ ןּבָאה יז
 עדמערפ ּוצ ןרעכייר ּוצ טינ ,טיײקיטכעלש רעייז ןּופ ןרעקּוצ
 ןסָאגעגסױא זיא סעּכ ןיימ ןּוא ןרָאצמירג ןיימ ןּוא* .רעטעג
 ןיא ןּוא ,הדּוהי ןּופ טעטש יד ןיא טנערּבעג טָאה ןּוא ,ןרָאװעג
 ַא ,ןּברוח ַא ןרָאװעג ןענייז יז ןּוא ,םִיַלָׁשּורי ןּופ ןסַאג יד
 טנָאזעג יװַא טָאה דנּוצַא ןּואי .גָאט ןקיטנייה יװ ױזַא ,שינעטסיװ
 טּוט סָאװ ּוצ :לארׂשי ןּופ טָאג רעד ,תֹואָבצ ןּופ טָאג רעד הוהי
 ןדיינשרַאפ ךייַא לָאז עמ ,הער עסיורג ַא ןײלַא ךייַא ריא
 ךייַא ,הדּוהי ןשיװצ ןּופ ,דניקטסּורּב ןּוא דניק ,ּבײװ ןּוא ןַאמ
 יד טימ ןענערעצרעד ּוצ ךימי ?ּבײלּברעּביא ןַא ןזָאל ּוצ טינ
 ןיא רעטעג עדמערפ ּוצ ןרעכייר ּוצ ,טנעה ערעייַא ןּופ קרעװ
 ךייַא לָאז עמ ידּכ ,ןעניֹוװ ןעמּוקענ טייז ריא ּוװ ,םִיַרצִמ דנַאל
 רַאפ ןּוא הללק ַא רַאפ ןרעװ טלָאז ריא ידּכ ןּוא ,ןדיינשרַאפ
 ריא טָאה' .דרע רעד ןּופ רעקלעפ עלַא ןשיװצ דנַאש ַא
 יד ןּוא ,ןרעטלע ערעײַא ןּופ ןטיײקיטכעלש יד ןסעגרַאּפ
 ןטייקיטכעלש יד ןּוא ,הדּוהי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןטייקיטכעלש
 יד ןּוא ,ןטײקיטכעלש ערעיײַא ןּוא ,רעּבײװ ערעיײז ןּופ
 ןיא ןָאטעג ןּבָאה יז סָאװ ,רעּבײװ ערעיײַא ןּופ ןטייקיטכעלש
 טינ ןענייז ייוי* ?םִיַלָשּורי ןּופ ןסַאנ יד ןיא ןּוא ,הדּוהי דנַאל
 טינ ןּבָאה יז ןּוא ,גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב ןרָאװעג קינעטרעטנוא
 ןיא ןּוא הרֹוּת ןיימ ןיא ןעגנַאועג טינ ןענייז ןּוא ,טַאהעג ארֹומ
 רַאפ ןּוא ךייַא רַאפ טגײלעג ּבָאה ךיא סָאװ ןצעזעג עניימ
 .ןרעטלע ערעיײַא
 ,תֹואְבצ ןּופ הוהי טגָאזעג ױזַא טָאה םּורדִיי

 :לארׂשי ןּופ טָאג רעד
 ,ןוייּב םּוצ ךייַא ףיוא םינּפ ןיימ רעק ךיא ,טעז
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 .הדּוהי ץנַאג ןדיינשרַאפ ּוצ ןּוא
 הדּוהי ןּופ בײלּברעּביא םעד ןעמענ לעװ ךיא ןּואי*

 םינּפ רעייז טרעקעג ןּבָאה סָאװ
 ,ןטרָאד ןעניֹוװ ּוצ םִיַרצִמ דנַאל ןייק ןעמּוק ּוצ
 ;ןרעװ טדנעלרַאפ ןלעװ עלַא ןּוא
 ;ןלַאפ יז ןלעװ םִיַרצִמ דנַאל ןיא
 ;ןרעװ טדנעלרַאפ יז ןלעװ ,רעננּוה ןּופ ,דרעווש ןּופ
 רעגנּוה ןּופ ןּוא דרעװש ןּופ ,סיורג זיּב ןיילק ןּופ
 ;ןּברַאטש יז ןלעװ
 ,קערש ַא רַאפ ןּוא ,ךּולּפ ַא רַאפ ןייז ןלעװ יז ןּוא
 .דנַאש ַא רַאפ ןּוא ,הללק ַא רַאפ ןּוא
 ןענעכערּפָא ךיז לעװ ךיא ןּוא=

 ,םִיַרצִמ דנַאל ןיא ןציז סָאװ יד טימ
 . ,םִיַלָשּורי טימ טנכערעגּפָא ךיז ּבָאה ךיא יו
 .טסעּפ טימ ןּוא ,רעגנוה טימ ,דרעווש טימ

 הדּוהי ןּופ טשער םעד ןּופ ןּוא;*
 ,ןטרָאד ןעניֹוװ ּוצ םִיַרצִמ דנַאל ןייק ןעמּוק סָאװ
 רענענּורטנַא רעדָא רענעּבילּבעג ַא ןייז טינ טעװ
 ,הדּוהי דנַאל ןייק ןרעקּוצמּוא ךיז
 ;ןטרָאד ןצעוַאּב ּוצ רעדיװ ךיז יז טיצ ץרַאה רעייז סָאװ
 .ענענּורטנַא יװ לָאמּוצ ,ןרעקמּוא טינ ךיז ןלעװ יז םורָאװ

 ןּבָאה סָאװ רענעמ עלַא ןּוהָימרִי טרעפטנעעג ןּבָאה*
 ןּוא ,רעטעג עדמערפ ּוצ ןרעכיײר רעּבײװ ערעײז זַא טסּוװעג
 ןּוא ,למעזעג סיודג ַא ,םּורַא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ רעּבײװ עלַא
 ןיא ,םִיַרצמ דנַאל ןיא ןסעועג ןענייז סָאװ קלָאפ עצנַאג סָאד
 ּוצ טדערעג טסָאה ּוד סָאװ טרָאװ סָאדי* :ןגָאז ּוצ ױזַא ,סֹורתַּפ
 ןָאט טרעייניי  .ּוצ טינ ריד רימ ןרעה ,טָאג ןּופ ןעמָאנ ןיא זדנוא
 - רעזדנּוא ןּופ סױרַא יא סָאװ טרָאװ ךַאלטיא ןָאט רימ ןלעװ
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 ריא ּוצ ןסיג ןּוא ,למיה ןּופ הּכלמ רעד ּוצ ןרעכייר ּוצ ,ליױמ
 ערעודנוא ןּוא רימ ,ןָאטעג ןּבָאה רימ יװ יױװַא ,רעפּפָאסיג
 טעטש יד ןיא ,ןרַאה ערעזדנוא ןּוא םיכלמ ערעזדנוא ,ןרעטלע
 טַאהעג ןּבָאה רימ ןּוא ;םִיַלָשּורי ןּופ ןסַאג יד ןיא ןּוא ,הדּוהי ןּוּפ
 ןּבָאה סטכעלש ןּוא ,טּוג ןעװעג זיא זדנּוא ןּוא ,טַאז ּוצ טיורּב
 טרעהעגפיוא ןּבָאה רימ טניז ןּופ ןּוא* .ןעזעגנָא טינ רימ
 ,רעפּפָאסינ ריא ּוצ ןסינ ןּוא ,למיה ןּופ הּכלמ רעד ּוצ ןרעכייר
 רעגנוה ןּופ ןּוא דרעווש ןּופ ןּוא ,ץלַא ןּופ טרענימעג רימ ןענייז
 ּוצ טרעכיירעג ןּבָאה רימ זַא ןּואי .טדנעלרַאפ רימ ןרעװ
 ןּבָאה ,רעפּפָאסינ ריא ּוצ ןסָאגעג ןּוא ,למיה ןּופ הּכלמ רעד
 ריא ןיא סנכּוק טכַאמעג ריא ןענַאמ ערעזדנּוא ןָא ןעד רימ
 ?רעפּפָאסינ ריא ּוצ ןסָאנעג ןּוא ,טלַאטשעג

 רענעמ יד ּוצ-קלָאפ ןצנַאג םּוצ טנָאזעג ּוהָימרִי טָאה"
 ןּבעגעג םיא ןּבָאה סָאװ קלָאפ ןצנַאג םעד ּוצ ,רעּבײװ יד ּוצ ןּוא
 ריא סָאװ גנורעכייר יד ,רָאװרַאפ*י :ןנָאז ּוצ יוזַא--רעפטנע ןַא
 ןּופ ןסַאנ יד ןיא ןּוא ,הדּוהי ןּופ טעטש יד ןיא טרעכיײרעג טָאה
 ערעיײַא ןּוא םיכלמ ערעײַא ,ןרעטלע ערעיײַא ןּוא ריא ,םִיַלָשּורי
 ,טכַאדעג טָאג טָאה ןָארעד ,דנַאל ןּופ קלָאפ סָאד ןּוא ,ןרַאה
 רעמ טָאה טָאנ ןּוא*י ;ןעניז ןפיוא ןעמוקעגפיורַא םיא זיא סע ןּוא
 ןּופ ,םיׂשעמ עזייּב ערעײַא ןגעוו ןּופ ,ןגָארטרַאפ טנעקעג טינ
 דנַאל רעייַא ןּוא ,ןָאטעג טָאה ריא סָאװ ןטייקידרעװמּוא יד ןגעוװ
 ַא רַאפ ןּוא ,קערש ַא רַאפ ןּוא ,שינעטסיװ ַא רַאפ ןרָאװעג זיא
 טָאה ריא לו .גָאט ןקיטנייה יװ ױזַא ,רעניֹוװַאּב ַא ןָא ,הללק
 טינ טָאה ןּוא ,טָאג ּוצ טקידניזעג טָאה ריא לי ןּוא ,טרעכיירעג
 ענייז ןיא ןּוא הרֹוּת ןייז ןיא ןּוא ,טָאג ןּופ לוק םעד ּוצ טרעהעגּוצ
 טָאה םּורד ,ןעגנַאגעג טינ ריא טייז ןגָאנָא ענייז ןיא ןּוא ןצעזעג
 .גָאט ןקיטנייה יו ױזַא ,זייּב עקיזָאדסָאד ןפָארטעג ךייַא
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 עלַא ּוצ ןּוא ,קלָאפ ןצנַאג םּוצ טגָאזעג טָאה ּוהָימרִי ןּוא!
 ןיא סָאװ הדּוהי ץנַאג ריא ,טָאג ןּופ טרָאװ סָאד טרעה :רעּבײװ
 טָאג רעד ,תֹואָבצ ןּופ הוהי טגָאזעג טָאה יױזַא* .םִיַרצִמ דנַאל
 יא טָאה רעּבײװ ערעיײַא ןּוא ריא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,לארׂשי ןּופ
 ,טליפרעד טנעה ערעײַא טימ יא ,ליומ רעיײַא טימ טדערעג
 רימ סָאװ םירדנ ערעזדנּוא ןָאט רימ ןלעװ ןָאט, :ןנָאז ּוצ יױזַא
 ןוא ,למיה ןּופ הּכלמ רעד ּוצ ןרעכייר ּוצ ,ןָאטעג רדנ ַא ןּבָאה
 ערעיײַא ןייז םייקמ ריא טזּומ םייקמ ;'רעפּפָאסיג ריא ּוצ ןסינ ּוצ
 !םירדנ ערעײַא ןָאט ריא טוומ ןָאט ןּוא ,םירדנ
 ,טָאג ןּופ טרָאװ סָאד טרעה םּורדִי

 ,םִיַרצִמ דנַאל ןיא טציז סָאװ הדּוהי ץנַאג ריא
 ,טָאג טגָאז ,ןעמָאנ ןסיורג ןיימ ייּב ךיא רעווש טָא
 ןרעװ ןפּורעג רעמ טעװ ןעמָאנ ןיימ ּביױא
 הדּוהי ןּופ ןשטנעמ םּוׁש ַא ןּופ ליומ םעד ןּופ
 ,םִיַרצִמ דנַאל ןצנַאג ןיא
 !טּבעל הוהי טָאג יװ יױװַא :ןגָאז לָאז סָאװ
 ;ןטּוג םּוצ טינ ןּוא ןזייּב םּוצ יז ףיוא ףױא-סַאּפ ךיא ,עזיי

 הדּוהי ןּופ רענעמ עלַא ןלעװ ןעמּוקמּוא ןּוא
 םִיַרצִמ דנַאל ןיא סָאװ
 .ןרעװ טדנעלרַאפ ןלעװ יז זיּב ,רעגנוה ןּופ ןּוא דרעווש ןּופ
 ןרעקמּוא ךיז ןלעװ דרעווש ןּופ ענענורטנַא ןּואי

 ;ןשטנעמ עטלייצעג ,הדּוהי דנַאל ןייק םִיַרצִמ דנַאל ןּופ
 הדּוהי ןּופ ּביײלּברעּביא רעצנַאג רעד טעװ ןסיװ ןּוא
 ,ןטרָאד ןעניֹוװ ּוצ םִיַרצִמ דנַאל ןייק ןעמוקעג ןענייז סָאװ
 .סרעייז רעדָא סניימ ,ןרעװ םיּוקמ טעװ טרָאװ סעמעוו
 ,טָאג טגָאז ,ןכייצ ַא ךייַא זיא סָאד ןּוא*

 ,טרָא ןקיזָאדמעד ןיא ְךייַא טימ ּפָא ךיז ןכער ךיא זַא
 ןרעװ םיּוקמ ןלעװ םיּוקמ זַא ןסיו טלָאז ריא ידּכ
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 ;ןזייּב םּוצ ךייַא ףיוא רעטרעוו ענַײמ
 :טגָאזעג טָאג טָאה יװַא"

 םִיַרצִמ ןּופ ךלמ םעד עַרפֶח-הערַּפ רעּביא ּביג ךיא ,עז
 ,טנייפ ענייז ןּופ טנַאה רעד ןיא
 ,ןּבעל ןייז ןכּוז סָאװ יד ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּוא
 הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ּוהָיִקדִצ ןּבעגעגרעּביא ּבָאה ךיא יװ
 ,לבָּב ןּופ ךלמ םעד רַצאֶרדַכּובנ זּופ טנַאה רעד ןיא
 .ןּבעל ןייז טכּוזעג טָאה סָאװ רעד ןּוא טנייפ ןייז

 ךּורָּב ּוצ טדערעג טָאה איבנה ּוהָימרִי סָאװ טרָאװ סָאד' המ
 עקיזָאדיד ןּבירשעגפיוא טָאה רע ןעוו ,ןהָירַנ ןּופ ןּוז םעד

 ןּופ רָאי ןטריפ ןיא ,ליומ סּוהָימרִי ןּופ ךּוּב ַא ףיוא רעטרעװ
 :ןגָאז ּוצ יױזַא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ,ןּוהָיֶשאֹי ןּופ ןּוז םעד םיִקָיֹוהְי
 ;ךּורָּב ,ריד ןגעװ לארׂשי ןּופ טָאג רעד הוהי טגָאזעג טָאה ױזַא?

 !רימ זיא ײװ ָא :טגָאזעג טסָאה?
 ;קָאטײװ ןיימ ףיוא רעמּוק טרעמעג טָאה טָאג םורָאװ
 ,ןצפיז ןיימ ןּופ דימ ןיּב ךיא
 .ּור ןייק טינ ןיפעג ןּוא

 :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא :םיא ּוצ ןגָאז ּוטסלָאז יױזַא*
 ,ךיא רעטשעצ טיוּבעג ּבָאה ךיא סָאװ ,עז
 ;סיוא ךיא סיר טצנַאלפעג ּבָאה ךיא סָאװ ןּוא
 .דנַאל ןצנַאג ןיא סָאד זיא יױװַא ןּוא
 ?ןכַאז עסיורג ריד טסגנַאלרַאפ ּוד ןּוא*
 .ןעגנַאלרַאפ טינ טסלָאז
 ,רעּבײל עלַא ףיוא קילגמּוא ןַא גנערּב ךיא ,עז םורָאװ
 ;טָאג טגָאז
 ,סניװעג םּוצ שפנ ןייד ןּבעג ךיא לעװ ריד רעּבָא
 .ןיהַא ןייג טסעוװ ּוד סָאװ רעטרע עלַא ןיא
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 איבנה ּוהָימרִי ּוצ ןעװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד סָאװי ןר
 .רעקלעפ יד ףיוא
 ךלמ םעד ֹוכניהערַּפ ןּופ ליח םעד ףיוא .םִיַרצִמ ףיוא*

 סָאװ ,שימּכרַּכ ןיא תֶרּפ ךייט םייּב ןעוועג זיא סָאװ ,םִיַרצִמ ןּופ
 רָאי ןטריפ ןיא ןגָאלשעג טָאה לבָּב ןּופ ךלמ רעד רַצאֶרדַכּובֹנ
 : .הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ,ןּוהָיִשאֹי ןּופ ןּוז םעד םיִקָיֹוהְי ןּופ
 ,דליש ןּוא רעצנַאּפ ןָא טיירּב"

 !המחלמ ףיוא טנענעג ןּוא
 ,דרעפ יד טנַאּפשִי

 ,רעטייר ריא ,ףױרַא ךיז טצעז ןּוא
 ;סרעװיק יד ןיא סיוא ךיז טלעטש ןּוא
 ,ןויּפש יד טפיילש
 !רעדײלקנּפָאװ יד ןָא טּוט
 ?רעטניהַא ןטערטּפָא ענעקָארשרעד יז ךיא עז סָאװרַאפ*
 ,טּפַאלקעצ ןרעװ םירֹוּביג ערעייז ןּוא
 ;םּוא טינ ךיז ןרעק ןּוא ,ףַאלעג ןיא ןפיול ןּוא
 .טָאג טנָאז ,םּורַא דנּור קערש ַא
 ,ןפױלטנַא טינ ןעק רעקנילפ רעד"

 ;ןרעװ ןענורטנַא טינ ןעק רוּביג רעד ןּוא
 תֶרּפ ךייט ןּופ גערּב םייּב ןופצ ןיא
 .ןלַאפ ןּוא טלכיורטשעג יז ןרעװ

 ,סולינ רעד יװ ףיוא טייג סָאװ רעד זיא רעווי
 ?ןרעסַאװ ענייז ןעמערוטש ןעמָארטש יװ סָאװ
 ,סולינ רעד יװ ףיוא טייג םִיַרְצִמּי

 ;ןרעסַאװ יד ןעמערּוטש ןעמָארטש יװ ןּוא
 ,ןיינפיוא לעװ ךיא :טגָאז רע ןּוא
 ,דרע יד ןקעדַאּב לעװ ךיא
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 טָאטש יד ןעגנערּברעטנוא לעװ ךיא
 .ריא ןיא רעניֹוװ יד ןּוא

 ,דרעפ ריא ,ףיוא טגנירּפשי
 ,ןגעװטייר ריא ,טעװעדליװ ןּוא
 ,םירֹוּבינ יד ןײנסױרַא ןלָאז ןּוא

 ,דליש ַא ןטלַאה סָאװ טּוּפ ןּוא ׁשּוּכ
 .ןגיוּב ַא ןענַאּפש - ןטלַאה סָאװ םידּול יד ןּוא |

 תֹואָבצ ןּופ טָאג רעד הוהי ייּב ןייז טעװ גָאט רענעי ןואיי :
 ;טנייפ ענייז ןָא ןייז ּוצ םקֹונ ךיז המקנ ןּופ גָאט ַא
 ,ןטעז ךיז ןּוא דרעװש יד טעװ ןסע ןּוא
 ;טּולּב רעייז טימ ןעקנירטנָא ךיז ןּוא
 תֹואָבצ ןּופ טָאג םעד הוהי ייּב זיא גנּוטכַאלש ַא םורָאװ
 .תֶרּפ ךייט םייּב דנַאלךופצ ןיא
 ,םַאזלַאּב םענ ןּוא ,דָעלְג ןייק ףױרַא ייני

 ;םִיַרצִמ רעטכָאט יורפגנוי
 ,טרעמעג תואּופר ּוטסָאה טסיזמּוא
 .ריד רַאפ גנוזענעג ןייק ָאטינ
 ,דנַאש ןייד רעקלעפ יד ןּבָאה טרעהעגי*

 ;דרע יד לּופ זיא יירשעג ןייד טימ ןּוא
 ,טלביורטשעג טָאה רוּביג ַא ןָא רוּביג ַא םורָאװ
 .עדייּב יז ןענייז ןלַאפעג םענייא ןיא

 איבנה ּוהָימרִי ּוצ טדערעג טָאה טָאנ סָאװ טרָאװ סָאד'*
 ןגָאלש ּוצ לבָּב ןּופ ךלמ םעד רַצאֶרדַכּובנ ןּופ ןעמּוק םעד ןגעוו
 .םִיַרצִמ
 /לללצמ ןיא ןהעה טכַאמ ןּוא ,םִיַרצִמ ןיא ןָא טגָאז*

 ;סֵחנַּפחַּת ןּוא ףֹונ ןיא ןרעה טכַאמ ןּוא
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 ,ןָא ךיד טיירּב ןּוא ךיז לעטש :טגָאז
 .ריד םּורַא דנּור טרעצרַאפ דרעװש יד םורָאװ
 / ?ןרָאװעג ןפרָאװעגרעדינַא רעקרַאטש ןייד זיא סָאװרַאפי*

 / ,ןסיוטשעג םיא טָאה טָאג םורָאװ ,ןענַאטשַאּב טינ זיא רע
 | ;עטלכױרטשעג יד טרעמעג טָאה רעי*

 : ,ןלַאפעג יז ןענייז ןרעדנַא ןפיוא רענייא ,ָאי
 ,ףיוא טייטש :טגָאזעג ןּבָאה יז ןּוא
 ,קלָאפ רעודנּוא ּוצ ןרעקמּוא ךיז רימָאל ןּוא
 ,טרּוּבעג רעזדנוא ןּופ דנַאל םּוצ ןּוא
 .טגיליטרַאפ סָאװ דרעװש רעד ןגעוו ןּופ
 :ןפּורעג ןטרָאד ןּבָאה יז

 ;למּוט זיױלּב זיא םִיַרצִמ ןּופ ךלמ רעד הערַּפ
 .ןײגרעּבירַא טייצ יד טזָאלעג טָאה רע
 -גיניק רעד טגָאז ,ּבעל ךיא יװ ױזַא:*

 ,ןעמָאנ ןַײז זיא תֹואָבצ ןּופ הוהי
 ,גרעּב יד ןשיוװצ רֹובָּת יו זַא
 .ןעמּוק רע טעװ ,םי םייּב לֶמרַּכ יװ ןּוא
 ,םילּכ-רעדנַאװ ריד ךַאמי*

 ;םִיַרצִמ ןּופ ןרעניֹוװַאּב רעטכָאט
 ,ןרעװ טסיװ ּוצ טעװ ףֹונ םורָאװ
 .רעניֹוװַאּב ַא ןָא ןייז ברח ןּוא

 ,םִיַרצִמ זיא ּבלַאק ןיישרעדנּוװ ַא**
 .ןעמּוקעג ,ןעמּוקעג זיא ןופצ ןּופ גילפכעטש יד רעּבָא
 ריא ןיא טיילסנירק ענעגנודעג עריא וליפַאיי

 ,עטּפָאטשעג רעּבלעק יװ ןענייז
 ,טרעקעגמוא ךיז ןּבָאה ךיוא יז םורָאװ
 ,םענייא ןיא ןפָאלטנַא ןענייז יז
 ;ןענַאטשַאּב טינ ןענייז יז
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 ,יײז ףיוא ןעמוקעג זיא ךָארּב רעייז ןּופ גָאט רעד םורָאװ
 .טפַאשנכער רעייז ןּופ טייצ יד
 ,גנַאלש ַא ןּופ יװ טייג לוק ריאי*

 ,ןעמ טייג ליח טימ םורָאװ
 ,ריא ףיוא ןעמ טמּוק קעה טימ ןּוא
 .רעקעהצלָאה יװ יװַא
 ,טָאג טגָאז ,דלַאװ ריא סיוא ןקַאה יז

 ;ןשרָאפרעד ּוצ טינ זיא רע יװ
 ,ייז ןענייז ןקירעשייה יװ רעמ םורָאװ
 .ייז וצ לָאצ ןייק ָאטינ ןּוא
 ,םִיַרצִמ רעטכָאט יד זיא דנַאש ּוצ ןרָאװעג*

 ,ןופצ ןּופ קלָאפ םעד ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבעגעג -

 :לארׂשי ןּופ טָאג רעד ,תֹואָבצ ןּופ הוהי טָאה טנָאזעג=
 ,אֹונ ןּופ ןֹומָא טימ ּפָא ךיז ןכער ךיא ,עז
 ,םִיַרצִמ טימ ןּוא ,ןהערַּפ טימ ןּוא
 ;םיכלמ עריא טימ ןּוא ,רעטעג עריא טימ ןּוא
 ,םיא ףיוא ךיז ןרעכיזרַאפ סָאװ יד טימ יא ןהערַּפ טימ יא
 טנַאה רעד ןיא ןּבעג יז לעװ ךיא ןּוא*

 ,ןּבעל רעייז ןכוז סָאװ יד ןּופ | 
 ,לבּב ןּופ ךלמ םעד רַצאֶרדַכּובנ ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּוא
 ;טכענק ענייז ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּוא
 ,ןרעװ טניֹוװַאּב יז טעװ ךָאנרעד ןּוא
 .טָאג טגָאז ,לָאמַא ןּופ געט יד ןיא יװ יױזַא

 ,בקעי טכענק ןיימ ,ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז ּוד רעּבָא*
 ,לארׂשי ,ןטסננַא טינ טסלָאז ןּוא
 ,טייוו רעד ןּופ ריד ףלעה ךיא ,עז םורָאװ
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 ;טפַאשנעננַאפעג רעייז ןּופ דנַאל ןּופ ןעמָאז ןייד ןּוא
 ' ,רעביז ןּוא קיאּור ןייז רעדיװ טעװ בקעי ןּוא

 ערש טינ .טעװ רעניײק ןּוא ר
 ,טָאג טנָאז ,בקעי טכענק ןיימ ,ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז ּוד*

 .ריד טימ ןיּב ךיא םורָאװ
 רעקלעפ עלַא ןּופ גנודנעלרַאפ ַא א ןכַא ,לעװ ךיא םורָאװ

 ,ןיהַא ןסיױששרַאפ
 ;ןכַאמ טינ גנודנעלרַאּפ ןייק ךיא ל

 .טייקיטכערעג טל ןפָארטש ךיד לעד ךיא ןּוא
 .ןיליטרַאפ טינ ךיד ךיא לע װ ןכיליטרַא זפ רעּבָא

 איִבּנַה ּוהָימרִי ּוצ ןעװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ ס
 .הָזַע ןגָאלשעג טָאה ה ער רעדייא ,םיּתשלּפ

 לס ,ןופצ זופ ףיוא ןעייג ןרע

 ,ךייט רעקיצילפ א ןרעװ ןלעװ ןּוא

 ,טייקליפ ר ריא ןּוא דַנֲאל סָאד ןציילפרַאפ ןּוא

 ;ריא ןיא רעניֹוװ יד ןּוא ט ר 4 6 װי 6:
 ,ןסטנעמ יד ז ןלעװ ןעיירש ןּוא
 : .דנַאל ןּופ רעניֹוװ עלַא ןלעװ ןרעמָאי ןּוא
 ,סרענָא ענייז ןּופ ןעיולק יד ןּופ רעדל יפעגטירט םעד רעּביאי

 א ;בייד בי

 .םיקטלפ עלַא בי :
 ןּודיצ ןּופ ןּוא רֹוצ ןּופ ןדיינשרַאפ ּוצ
 ;רעפלעה םענעּבילּבעג ךַאלטיא
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 ,םיּתשלּפ יד ןטסיװרַאפ טּוט טָאג םורָאװ
 .רֹוּתּפַּכ לזניא ןּופ טשער םעד
 הָזַע ףיוא שינעכילּפ ַא זיא ןעמּוקעג;
 ,ןֹולקשַא זיא ןרָאװעג ןטינשרַאפ
 .לָאט רעײז ןּופ טשער רעד
 ?ןדיינש ּבײל םעד ךיז ּוטסעװ ןענַאװ זיּב
 ,טָאג ןּופ דרעװש ּוד ,ײװי

 ?עּור טינ ּוטסעװ ךָאנ גנַאל יװ זיּב
 ,דייש ןיד ןיא ןָאטעגנייַא רעװ
 .ליטש רעװ ןּוא ךיז ּורַאּב
 ?קיאּור ןייז ּוטסנעק יי
 ;ןלױפַאּב ריא טָאה טָאג זַא
 ,םי ןּופ ןטרָאּב ןפיוא ןּוא ןֹולקשַא ףיוא
 .טרעטַאּב יז רע טָאה ןיהַא

 .בָאֹומ ףיואי ןדמ
 ,תֹואָבצ ןּופ הוהי טגָאזעג טָאה ױזַא

 :לארׂשי ןּופ טָאג רעד
 ;טסיװרַאפ זיא יז םורָאװ ,ֹובנ ּוצ ײװ
 ,םִיַתָירק זיא ,ןעגנּוװצַאּב ,דנַאש ּוצ
 .בָנֵׂשִמ זיא ןכָארּבעצ ןּוא דנַאש ּוצ
 ,בָאֹומ ןּופ ּביול רעד רעמ ָאטיני
 :ריא ףיוא זייּב *טרעלקַאּב ןעמ טָאה ןֹוּבשָח ןיא
 !קלָאפ ַא ןייז ּוצ ןּופ ןדיינשרַאפ יז רימָאל ןּוא ,טמּוק
 ,בןרעװ ליטש טסעװ ,ןַמֹדַמ ,ךיוא ּוד
 .דרעװש יד ןײגכָאנ טעװ ריד
 ,םִיַנֹורֹוח ןּופ יירשעג ןּופ לוק ַא*
 .רעסיורג ַא ךָארּב ַא ןּוא גנוטסיװרַאפ ַא

 .יַמַֹּת ןֵמְדַמ :ליּפשטרָאה - .ּובָׁשָח ןֹוּבְשֶחְּב :ליּפשטרָאװ *
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 ,בָאֹומ זיא ןרָאװעג ןכָארּבעצי
 .יירשעג ַא ןרעה ןוָאל עגנּוי עריא
 תיחּול ןּופ גנַאנפיוא םעד םורָאװ
 ;ןײװעג ףיוא ןײװעג טימ ףױרַא ןעמ טייג
 םִיַנֹורֹוח ןּופ גנַאנּפָארַא םעד ףיוא םורָאװ
 .ךָארּב ןּופ ײרשעגטסגנַא ןַא ןעמ טרעה
 ,שפנ רעיײַא טעװעטַאר ,טפיולטנַאי
 .רּבדמ רעד ןיא קסירַאמַאט ַא יװ טייז ןּוא

 טרעכיזרַאפ ךיז טסָאה ּוד לײװ םורָאװי
 ;תורצֹוא ענייד ףיוא ןּוא ןעוטפיוא ענייד ףיוא
 ;ןרעװ ןעגנּוװצַאּב ךיוא ּוד טסעװ
 ,קעװַא תולג ןיא טעװ ׁשֹומּכ ןּוא
 .םענייא ןיא ןרַאה ענייז ןּוא רעטסירּפ ענייז
 ,טָאטש רעכַאלטיא ףיוא ןעמּוק טעװ רעטסיװרַאפ ַא ןּוא*

 ;ןרעװ ןענורטנַא טינ טעװ טָאטש ןייק ןּוא
 ,לָאט רעד טעװ ןייגרעטנּוא ןּוא
 ,ןױלּפ רעד טעװ ןרעװ טגיליטרַאפ ןּוא
 .טנָאזעג טָאה טָאג יװ ױזַא
 ,בָאֹומ ּוצ ןעלגילפ טינ?
 ;יז טעװ ןעילפקעװַא ןעילפ םורָאװ
 ,ןרעװ טסיװ ּוצ ןלעװ טעטש עריא ןּוא
 .ייז ןיא רעניֹוװַאּב ַא ןָא
 ,טָאג ןּופ טעּברַא יד טזָאלעגּפָא טּוט סָאװ רעד ןטלָאשרַאפיי

 !טּולּב ןּופ דרעווש ןייז טדיײמרַאפ סָאװ רעד ןטלָאשרַאפ ןּוא
 ,ןָא טנווי ןייז ןּופ בָאֹומ זיא ןעװעג קיאור'י

 ,ןווייה ענייז ףיוא רע זיא טצעזענּפָא ןּוא
 ,ילּכ ןיא ילּכ ןּופ ןרָאװעג טקידיײלעגרעּביא טינ ןּוא
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 ;ןעגנַאגעג טינ רע זיא תולג ןיא ןּוא
 .םיא ייּב םעט ןייז טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רַאפרעד
 .ןטיּבעג טינ ךיז טָאה חיר ןייז ןּוא
 ,ןעמוק געט ,עז רעּבָאיי

 ,טָאג טנָאז
 ,סרעגייּבמּוא םיא ּוצ ןקיש לעװ ךיא ןּוא
 ,ןגײּבמּוא םיא ןלעװ יז ןּוא
 ,ןקידיײלסױא יז ןלעװ םילּכ ענייז ןּוא
 .ןכערּבעצ יז ןלעװ גירק ערעייז ןּוא
 ,שֹומּכ טימ ןעמעש ךיז טעװ בָאֹומ ןּואי

 טמעשעג ךיז טָאה לארׂשי ןּופ זיוה סָאד יו
 .גנורעכיזרַאפ רעייז ײלַא-תיֵּב טימ

 ,רימ ןענייז םירֹוּביג :ןגָאז ריא טנעק יווי+
 ?המחלמ רַאפ טײל עשידלעה ןּוא
 ,בָאֹומ זיא ןרָאװעג טסיוװרַאפ*

 ;ןעגנַאגענפױרַא ןעמ זיא טעטש עריא ףיוא ןּוא
 בךעגנוי ענעּבילקעג ענייז ןּוא
 ,הטיחש רעד ּוצ טרעדינעג ןּבָאה
 -גיניק רעד טגָאז
 .ןעמָאנ ןייז זיא תֹואָבצ ןּופ הוהי
 ,ןעמּוק ּוצ בָאֹומ ןּופ ךָארּב רעד זיא טנָאנ*

 .רעייז טלײַא קילנמּוא ןייז ןּוא
 ,עקימּורַא ענייז עלַא םיא טרעױדַאּביי

 ;ןעמָאנ ןייז טנעק סָאװ עלַא ןּוא
 ,ןקעטש רעקיטכַאמ רעד ןכָארּבעצ ויא יו :טגָאז
 !קָאטש רעקיטכַארּפ רעד
 ,טײקיטשרָאד ןיא ץיז ןּוא ,דובּכ ןּופ רעדיני*

 ,ןֹוביד ןּופ ןרעניֹוװַאּב רעטכָאט
 .ויָרּוחַּב רַחְבִמ :ליּפשטרָאװ ב .33--28 ,בי ,'א םיכלמ עז א



 27-19 חמ הימרי 12

 בָאֹומ ןּופ רעטסיװרַאפ רעד םורָאװ
 ,ריד ףיוא ןעמּוקעגפױרַא זיא
 .ןעגנוטסעפ ענייד טרעטשעצ טָאה רע
 ,סיוא קּוק ןּוא ,ייטש געװ םייּבי

 ;רֵעֹורֵע ןּופ ןרעניֹוװַאּב
 ;ענענורטנַא יד ןּוא םענעּפָאלטנַא םעד גערפ
 ?ןעשעג זיא סָאװ :נָאז

 ,בָאֹומ זיא ןרָאװעג דנַאש ּוצ*י
 ;ןרָאװעג ןכָארּבעצ זיא יז םורָאװ
 ,טיירש ןּוא טרעמָאי
 ,ןֹונרַא ןיא ןָא טנָאז
 .בָאֹומ זיא ןרָאװעג טסיוװרַאָפ זַא

 ;ןױלּפ ןּופ דנַאל םעד ףיוא ןעמּוקעג זיא טּפשמ ַא ןּוא'י
 ;תַעָפיֵמ ףיוא ןּוא ,הָצהַי ףיוא ןּוא ,ןֹולֹוח ףיוא
 ;םִיַתָלבד-תיֵּב ףיוא ןּוא ,ֹובנ ףיוא ןּוא ,ןֹוביד ףיוא ןּוא*
 ;ןֹועְמיִתיֵּב ףיוא ןּוא ,לּומְנ-תיֵּב ףיוא ןּוא ,םִיַתָירק ףיוא ןּוא*
 ,הָרֵצַּב ףיוא ןּוא ,תֹוירק ףיוא ןּוא**

 ,בָאֹומ דנַאל ןּופ טעטש עלַא ףיוא ןּוא
 .עטנָאנ יד ןּוא עטייוו יד
 ,בָאֹומ ןּופ ןרָאה רעד זיא ןרָאװעג טקַאהעגּפָא*

 ,ןרָאװעג ןכָארּבעצ זיא םערָא ןייז ןּוא
 .טָאג טגָאז
 ,םיא טרוּכישרַאפי*

 ;טסײרגעג ךיז רע טָאה טָאג ןגעק םורָאװ
 ,ץכַאקיימ ןייז ןיא ןשטַאּפ ךיז טעװ בָאֹומ ןּוא
 .ןרעװ רעטכעלעג םּוצ טעװ ךיוא רע ןּוא
 ?לארׂשי ריד ןעוועג רעטכעלעג ַא טינ זיא םורָאװ*

 ,ןרָאװעג ןענּופעג םיבנג ןשיװצ רע זיא יצ
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 ,םיא ןּופ טדערעג טסָאה ּוד רָאנ ןעוו סָאװ
 ?ןעלסיירטפיוא ךיז וטסגעלפ
 ,ולעפ ןיא טּור ןּוא ,טעטש יד טוָאלרַאפ*

 ,בָאֹומ ןּופ רעניוװַאּב
 ןטסענ טוט סָאװ ּביוט ַא יװ טייז ןּוא
 .ּבּורג ַא ןּופ ליומ םעד ןּופ ןטייז יד ייּב

 ,בָאֹומ ןּופ טײקצלָאטש יד טרעהעג ןּבָאה רימ*י
 ;ויא רע ץלָאטש רעייז יו
 ,הוואנ ןייז ןּוא טײקצלָאטש ןייז ןּוא טייקסיורג ןייז
 .ןצרַאה ןייז ןּופ טייקכיוה יד ןּוא
 ,הּפצּוח ןייז ,טָאג טנָאז ,סײװ ךיא*

 ,טפַאה ַא ןָא ןעײרעמירַאּב ענייז ןּוא
 .טפַאה ַא ןָא ןָאט רעייז
 ,בָאֹומ ףיוא ךיא רעמָאי םּורדי

 ;ןגָאלק ךיא ּוט בָאֹומ ץנַאג ףיוא ןּוא
 .ןצפיז ןעמ זּומ ׂשֶרֶחי ריק ןּופ רעניֹוװַאּב יד ףיוא
 ,ריד ףיוא ךיא ןייוו רַזְעַי ףיוא ןײװעג םעד ןּופ רעמי*

 ;הָמבִׂש ןּופ קָאטשנײװ
 ,רעּבירַא םי םּוצ זיּב ןענייז ןגײװצ ענייד
 ;טכיײרגרעד ייז ןּבָאה רזְעַי ןּופ םי ןויּב
 זעל ןַײד ףיוא ןּוא גנוטסּברַאה ןייד ףיוא
 .ןלַאפעגנָא רעטסיװרַאפ ַא זיא
 טייקיטסּול יד ןּוא דיירפ יד זיא ןָאטעגניַא ןּוא

 ,בָאֹומ דנַאל ןּופ ןּוא ,ןטרָאוטכורפ םעד ןּופ
 ;טרעטשרַאפ ךיא ּבָאה סרעטלעק יד ןּופ ןייוו ןּוא
 !"דָדיֵה  טימ טינ טערט עמ
 ."דְדִיֵה, טינ זיא "דְדיֵה רעד

 יי" "כת... א



 39-344 חמ הימרי 144

 ,הֵלָעלֶא זיּב זיא ןֹוּבשֶח ןּופ יירשעג סָאדי*
 ,לוָק רעייז סױרַא יז ןזָאל ץֵהְי ויּב
 ,םִיַנֹורֹוח זיּב רַעֹוצ ןּופ

 ;ּוק רעקירָאיײירד רעד
 םירמננ ןּופ ןרעסַאװ יד ךיוא םורָאװ
 - .ןרעװ טסיװ ּוצ ןלעװ

 ,בָאֹומ ןּופ ןרעטשרַאפ לעװ ךיא ןּוא=
 ,טָאג טגָאז
 ,הָמָּב ַא ףיוא ףיוא-טגנערּב סָאװ םעד
 .רעטעג ענייז ּוצ טרעכייר סָאװ םעד ןּוא
 בָאֹומ ףיוא ץרַאה ןיימ םּורד*

 ,ןעמּורּב ןטיילפ יװ טּוט
 ,ׂשֶרָח-ריק ןּופ רענעמ יד ףיוא ץרַאה ןיימ ןּוא
 ,ןעמּורּב ןטיילפ יװ טּוט
 טפַאשעגנָא ןּבָאה יז סָאװ עפש יד סָאװרַאפ
 .ןעגנַאגעגרעטנּוא זיא
 ,ךילּפ ַא זיא ּפָאק רעדעװטעי םורָאװײי

 ,ןטינשעגּפָא זיא דרָאּב רעדעװטעי ןּוא
 ,ןטינש ןענייז טנעה עלַא ףיוא
 .קַאז זיא ןדנעל יד ףיוא ןּוא
 ,ןסַאג עריא ןיא ןּוא ,בָאֹומ ןּופ רעכעד עלַא ףיוא**

 ;יײרעגָאלק רעטיול זיא
 בָאֹומ ןכָארּבעצ ּבָאה ךיא םורָאװ
 .טָאג טגָאז ,ילּכ עקיטרעווטשינ ַא יו

 --טרעמָאי-!ןרָאװעג ןכָארּבעצ יז זיא יוו**
 !טרעקעג ןקור םעד שייִּב ןיא בָאֹומ טָאה יװ
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 קערש ּוצ ןּוא רעטכעלעג ּוצ ןרעװ טעװ בָאֹומ ןּוא
 .עקימּורַא ענייז עלַא רַאפ

 :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא םורָאװ"
 ;ןּבעװש רע טעװ רעלדָא ןַא יװ ,עז
 .בָאֹומ ּוצ ןעלגילפ ענייז ןטײרּפש ןּוא
 ,טעטש יד ןרעוו ןעגנוװצַאּב+י

 ;ןעמּונעגנייַא ןרעוו ןעגנוטסעפ יד ןּוא
 גָאט םענעי ןיא בָאֹומ ןּופ םירֹוּביג יד ןּופ ץרַאה סָאד ןּוא
 .ןעײװ ןיא יורפ ַא ןּופ ץרַאה סָאד יװ ןייז טעװ
 ,קלָאפ ַא ןייז ּוצ ןּופ ןרעװ טגיליטרַאפ טעװ בָאֹומ ןּוא

 .טסיירגעג טָאג ןגעק ךיז טָאה רע סָאװרַאפ
 ,ריד ףיוא יץענ ַא ןּוא ּבּורג ַא ןּוא ליורג ַא*

 .טָאג טגָאז ,בָאֹומ ןּופ רעניֹוװַאּב
 ,ליורג םעד ןּופ טפולטנַא סָאװ רעד

 ,ּבורג ןיא ןלַאפנײרַא טעװ
 ,ּבורג ןּופ ףױרַא טמּוק סָאװ רעד ןּוא
 ;ץענ ןיא ןרעװ ןעננַאפעג טעװ
 ,בָאֹומ ףיוא ,ריא ףיוא ןעגנערּב לעװ ךיא םורָאװ
 .טָאג טגָאז ,טפַאשנכער רעייז ןּופ רָאי סָאד

 טלעטשענּפָא ךיז ןּבָאה ןֹוּבשֶח ןּופ ןטָאש ןיא*
 ;ענענורטנַא חֹוּכ ןָא ;

 ,ןֹוּבשֶח ןּופ סױרַא זיא רעייפ ַא םורָאװ
 ,ןֹוחיס ןטימ ןּופ םַאלפ ַא ןּוא
 ,בָאֹומ ןּופ ףיילש יד טרעצרַאפ טָאה יז ןּוא
 .ןעגנּוימערַאיל יד ןּופ ןּברַאש םעד ןּוא
 !בָאֹומ ,ריד ײװיי

 .חָפֶו תַחַפְו דַחַּפ :ליּפשטרָאװ *
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 ;שֹומּכ ןּופ קלָאפ סָאד זיא ןעגנַאגעגרעטנּוא
 - - ןגנַאפעג ןיא ןרָאװעג ןעמּונעג ןענייז ןיז ענייד םורָאװ
 .טפַאשנעננַאפעג ןיא רעטכעט ענייד ןּוא
 בָאֹומ ןּופ טפַאשנעגנַאפעג יד ןרעקמּוא לעװ ךיא רעּבָא*

 .טָאג טגָאז ,געט יד ןּופ ףוָס ןיא
 .בָאֹומ ןּופ טּפשמ רעד זיא ןענַאד ויּב

 .ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ףיואי יקר
 :טנָאזעג טָאג טָאה ױזַא

 ?טינ רעדניק ןייק לארׂשי טָאה
 ?טינ שרֹוי ןייק רע טָאה יצ
 ,דָנ טעשריעג םָּכלַמ טָאה סָאװ רַאפ
 !טעטש ענייז ןיא טצעזַאּב ךיז טָאה קלָאפ ןייז ןּוא
 ,טָאג טגָאז ,ןעמּוק געט ,עז םּורדִי

 ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּופ הֶּבַר ףיוא ןרעה ןכַאמ לעװ ךיא ןּוא
 ;המחלמ ןּופ גנולַאש ַא
 ,ןפיוה רעטסיװ ַא ןרעװ טעװ יז ןּוא
 - ;ןרעװ ןדנּוצעגנָא רעייפ ןיא ןלעװ טעטשרעטכעט עריא ןּוא
 ,רעשרי ענייז ןעשרי טעװ לארׂשי ןּוא
 .טָאג טגָאז
 ;יַע זיא ןרָאװעג טסיװרַאפ םורָאװ ,ןֹוּבשֶח ,רעמָאי
 ,רעדײלקקַאז ןָא טרּוג ;הֶּבַר ןּופ רעטכעט ריא ,טיירש
 ,ןטפעהענּפָאש יד ןשיוװצ םּוא טפיול ןּוא טגָאלק
 ,ןייג תולג ןיא טעװ םָּכלַמ םורָאװ
 .םענייא ןיא ןרַאה ענייז ןּוא רעטסירּפ ענייז
 7 ,ןלָאט יד טימ ךיז וטסמיר סָאװי
 ,עקינעּפשרעדיװ רעטכָאט ּוד ,לָאט ןקיסּולפ ןייד טימ
 :תורצֹוא עריא ףיוא ךיז טרעכיזרַאפ סָאװ
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 "?רימ ּוצ ןעמּוק ןעק רעװ;
 ,דחּפ ַא ריד ףיוא גנערּב ךיא ,עוי
 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג רעד הוהי טגָאז
 ,עקימּורַא ענייד עלַא ןּופ
 ,ךיז ןגעקַא ךיילג רעכַאלטיא ןרעו ןסיוטשרַאפ טעװ ריא ןּוא
 .ןטלנָאװרַאפ םעד ןעלמַאזנייַא טינ טעװ רענייק ןּוא
 ןרעקמּוא ךיא לעװ ךָאנרעד רעּבָאי
 ,ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּופ טפַאשנעגנַאפעג יד
 .טָאג טגָאז

 .םֹודָא ףיוא*
 :תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאזעג טָאה יױװַא
 ?ןְמיִּת ןיא ָאטינ המכח ןייק רעמ זיא
 ?עקידנַאטשרַאפ יד ןּופ ןעננַאנעגסױא הצע ןַא זיא
 ?המכח רעייז ןרָאװעג טּפעװעגסױא זיא
 ,ףיט ךייַא טצעזַאּב ,ךייַא טרעקרַאפ ,טפיולטנַא?
 ;ןדד ןּופ רעניֹוװַאּב
 ,םיא ףיוא ךיא גנערּב ןוָׂשֵע ןּופ ךָארּב רעד םורָאװ
 ' .םיא טימ ךיז ןכער ךיא תעּב
 ,ריד ּוצ ןעמּוקעג ןטלָאװ רעטסּברַאה ּביוא*
 ;טוָאלעג ּבײלקכָאנ ַא ךָאד יז ןטלָאװ
 ,טכַאנ רעד ייּב םיבנג ּביוא
 ריז רַאפ גּונעג טרעטשעצ זיולּב ךָאד יז ןטלָאװ
 ,ןוָׂשֵע טזײלּבטנַא ּבָאה ךיא רעּבָאז
 ,ןשינעגרָאּברַאפ ענייז טקעלּפטנַא ּבָאה ךיא
 ;טינ ךיז רע ןעק ןטלַאהַאּב ןּוא
 ,ןעמָאז ןייז זיא ןרָאװעג טסיוװרַאפ
 ,םינכש ענייז ןּוא רעדירּב ענייז ןּוא
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 .ָאטינ רעמ זיא רע ןּוא
 ,ןרענרעד יז לָאז ךיא ,םִימֹותי ענייד רעּביא זָאל'י*

 .ןרעכיזרַאפ ךיז רימ ףיוא ןלָאז תונמלַא ענייד ןּוא

 :טנָאזעג טָאג טָאה ױזַא םורָאװ=
 ,סוָּכ םעד ןעקנירט טמּוקעג טינ טָאה יז סָאװ יד ,עז
 ,ןעקנירט ָאי ןלָאז יז
 רעד ןייז טסלָאז ּוד ןּוא
 ?ןרעװ טניושרַאפ ןעניוש לָאז סָאװ
 ,ןרעװ טניושרַאפ טינ טסעװ
 .ןעקנירט ּוטסעװ ןעקנירט טרעיינ
 ,טָאג טגָאז ,רימ ייּב רעווש ךיא םורָאװ'*

 ,שינעטסיװ ַא רַאפ ,דנַאש ַא רַאפ ,קערש ַא רַאפ זַא
 ,ןרעװ הָרצָּב טעװ ,הללק ַא רַאפ ןּוא
 .תוברּוח עקיּביײא ןרעוו ןלעװ טעטש עריא עלַא ןּוא

 ,טָאג ןּופ טרעהעג ךיא ּבָאה גנורעה ַא*
 :רעקלעפ יד ןשיװצ טקישעג זיא חילש ַא ןּוא
 ,ריא ףיוא טמּוק ןּוא ,ןייַא ךייַא טלמַאז
 .המחלמ ּוצ ףיוא טייטש ןּוא
 ,רעקלעפ יד ןשיװצ ךיד ךיא ךַאמ ןיילק ,עז םורָאװ=

 .ןשטנעמ ןשיװצ טכַארַאפ
 ,טריפרַאפ ךיד טָאה טייקידארֹומ ןיידי*

 ,ןצרַאה ןייד ןּופ טיײקיליװטּומ יד
 ,ולעפ ןּופ ןטלַאּפש יד ןיא טסניֹוװ סָאװ ּוד
 .גרַאּב ןּופ ךייה יד טסמענרַאפ סָאװ
 ,טסענ ןייד רעלדָא ןַא יװ ןכייהרעד טסלָאז ןעוו
 .טָאג טגָאז ,ןרעדינּפָארַא ךיד טרָאד ןּופ ךיא לעװ
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 ,קערש ַא רַאפ ןרעװ טעװ םֹודֶא ןּואיי
 ,ןקערשרעד ךיז טעװ ייּברַאפ ריא טייג סָאװ רעכַאלטיא
 .ןגָאלּפ עריא עלַא ףיוא ןרעצּומש טעװ ןּוא
 הָרֹומַע ןּוא םֹודס ןּופ שינערעקרעּביא יד יו ױזַא:*

 ,טָאג טגָאז ,םינכש עריא ןּוא
 ,ןעניֹוװ טינ טרָאד שטנעמ ןייק טעװ
 .ריא ןיא ןטלַאהפיוא טינ ךיז טעװ דניקנשטנעמ ןייק ןּוא
 ,ןדרַי ןּופ דלעװעג םעד ןּופ ּבײל ַא יװ ,עז*

 ;גנוניֹוװ רעטסעפ רעד ףיוא ןײנפױרַא רע טעװ
 ,ריא ףיוא ןגָאינָא םיא ךיא לעװ עגר ַא ןיא םורָאװ
 ,רעטלײװרעדסױא רעד רעװ ןּוא
 .ריא רעּביא ןצעזפיוא ךיא לעװ םעד
 ?ןכײלג ןיימ זיא רעוו םורָאװ
 ?ןפורסױרַא ךימ ןעק רעװ ןּוא
 ךּוטסַאּפ רעד זיא רע ןּוא
 ?רימ רַאפ ןײטשַאּב ןעק סָאװ
 טָאג ןּופ טָארַאּב םעד טרעה םּורד*י

 ,םֹודֶא ףיוא ןטָארַאּב טָאה רע סָאװ = |
 טכַארט רע סָאװ ןעגנוטכַארט ענייז ןּוא =
 :ץָמיֵּת ןּופ רעניֹוװַאּב יד ףיוא = |
 !ןּפעלשקעװַא טינ יז ןלעװ ףָאש יד ןּופ עטסדנימ יד ּביוא = |
 !ייז רעּביא גנּוניֹוװ רעייז ןטסיװרַאפ טינ טעװ עמ ּבױא = |
 ;דרע יד טרעטיצ לַאפ רעיײז ןּופ ךליה םעד ןּופָיי |

 .טרעהעג ףּוס-םי ןפיוא טרעוו ךליה ןייז סָאװ יירשעג ַא
 ,ןּבעװש ןּוא ןּבייהפיוא ךיז רע טעװ רעלדָא ןַא יװ ,עז"

 ;הָרצִּב ןגעק ןעלגילפ עעיז ןטײרּפש ןּוא
 גָאט םענעי ןיא םֹודֶא ןּופ םירֹוּביִג יד ןּופ ץרַאה סָאד ןּוא
 .ןעײװ ןיא יורפ ַא ןּופ ץרַאה סָאד יװ ןייז טעװ
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 .קֶׂשָמַד ףיוא
 ,דַּפרַא ןּוא תֶמַח זיא טמעשרַאפ
 ;טרעהעג יז ןּבָאה גנורעה עטכעלש ַא םורָאװ
 ;ןרָאװעג יז ןענייז ןעגנַאגעצ
 ,ורמּוא ןַא זיא םי ןפיוא
 .ןליטשנייַא טינ ךיז ןעק רע
 ,קָׂשָמַד זיא ןרָאװעג ףַאלש**

 ,ןפױלטנַא ּוצ ךיז טרעק יז
 ;ןעמּונעגנָא יז טָאה שינרעטיצ ַא ןּוא
 .ןרעניוועג ַא יװ טּפַאכעגנָא יז ןּבָאה ןעיײװו ןּוא טסגנַא
 ,ְךַרֹּכ רעטמירעג רעד זיא ןרָאװעג טניושרַאפ טינ יו

 !דיירפ ןיימ ןּופ טָאטש יד
 ,ןסַאג עריא ןיא ןלַאפ ןלעװ טייל עגנּוי עריא ,רָאװרַאפי

 ,גָאט םענעי ןיא ןרעוו ןטינשרַאפ ןלעװ טייל-המחלמ עלַא ןּוא
 .תֹואָבצ ןּופ טָאג טנָאז
 ,קֶׂשָמַד ןּופ רעיומ רעד ןיא רעייפ ַא ןדניצנָא לעװ ךיא ןּואיי

 .דֵדַהְרִּב ןּופ ןצַאלַאּפ יד ןרעצרַאפ טעװ סע ןּוא

 סָאװ רֹוצָח ןּופ ןכיירגיניק יד ףיוא ןּוא ,רֶדֵק ףיוא**
 .ןגָאלשעג טָאה לבָּב ןּופ ךלמ רעד רַצאֶרדַכּובנ

 :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא
 ,רֶדֵק ףיוא ףױרַא טייג ,ףיוא טייטש
 .חרזמ ןּופ רעדניק יד טסיװרַאפ ןּוא
 ;ןעמענּוצ ןעמ טעװ ףָאש ערעייז ןּוא ןטלעצעג ערעייזי

 ,םילּכ ערעייז עלַא ןּוא ,ןעגנַאהרָאפ ערעײז
 ;ךיז רַאפ ןעמענּוצ ןעמ טעװ ןעלמעק ערעייז ןּוא
 !םּורַא דנּור קערש ַא :יײז ףיוא ןפורסיוא טעװ עמ ןּוא
 ,ףיט ךייַא טצעזַאּב ,טײװ טפיולטנַא ,טנירטנַא*
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 ;טָאג טגָאז ,רֹוצֶח ןּופ רעניֹוװַאּב
 לבָּב ןּופ ךלמ רעד רַצאֶרדַכּובנ םורָאװ
 טָארַאּב ַא ְךייַא ףיוא ןטָארַאּב טָאה
 .גנוטכַארט ַא ךייַא ףיוא טכַארט ןּוא
 קלָאפ ןקיאּור ַא ףיוא ףױרַא טייג ,ףיוא טייטשיי

 ;טָאג טנָאז ,טייקרעכיז ןיא טציז סָאװ
 ,טינ רע טָאה לגיר ןּוא ןריט ןייק
 .ייז ןעניֹוװ טרעדנוזעגּפָא
 ,ּביור ּוצ ןייז ןלעװ ןעלמעק ערעייז ןואיי

 ;גנַאפ ּוצ יפ הנחמ רעייז ןּוא
 -ןטניװ עלַא ףיוא ןטײרּפשעצ יז לעװ ךיא ןּוא
 ;ןקערָאה עטקַאהעגּפָא טימ סָאװ יד
 ןטייז ערעייז עלַא ןּופ ןּוא
 .טָאג טגָאז ,ךָארּב רעייז ןעגנערּב ךיא לעװ
 ,ןלַאקַאש ןּופ גנּוניֹוװ ַא רַאפ ןייז טעװ רֹוצָח ןּוא

 ;קיּבײא זיּב שינעטסיװ ַא
 ,טרָאד ןעניֹוװ טינ טעװ שטנעמ ןייק
 .ריא ןיא ןטלַאהפיוא טינ ךיז טעװ דניקנשטנעמ ןייק ןּוא

 איבנה ּוהָימרִי ּוצ ןעװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד סָאװ*
 ךלמ םעד הָיקדִצ ןּופ הכולמ רעד ןּופ ּבײהנָא ןיא ,םֶליֵע ףיוא
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,הדּוהי ןּופ
 :תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאזעג טָאה יװַא-*

 ,םֶליֵע ןּופ ןגיוּב םעד ךערּבעצ ךיא ,עז
 .םירֹוּביג ערעייז ןּופ רעּפ יד

 ןטניוו ריפ יד םָליֵע ףיוא ןעגנערּב לעװ ךיא ןּואי" -
 ,למיה ןקע ריפ יד ןּופ
 ;ןטניװ עקיזָאדיד עלַא ּוצ ןטײרּפשעצ יז לעװ ךיא ןּוא
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 ,קלָאפ ַא ןייז טינ טעװ סע ןּוא
 .ןיהַא ןעמּוק טינ ןלעװ םֶליֵע ןּופ ענעסיוטשרַאפ יד סָאװ

 ,טנייפ ערעייז רַאפ םָליֵע ןכערּבעצ לעװ ךיא ןּואיי
 ,ןּבעל רעייז ןכּוז סָאװ יד רַאפ ןּוא
 --קילנמּוא ןַא יז ףיוא ןעגנערּב לעװ ךיא ןּוא
 ;טָאג טגָאז ,ןרָאצ ןיימ ןּופ םירג םעד
 ,דרעווש יד יז ךָאנ ןקישכָאנ לעװ ךיא ןּוא
 .ןדנעלרַאפ יז ּוט ךיא זיּב
 ,םֶליֵע ןיא ןָארט ןיימ ןלעטש לעװ ךיא ןּואי

 ,ןרַאה ןּוא גיניק ןטרָאד ןּופ ןעננערּברעטנוא לעװ ןּוא
 .טָאג טגָאז
 ,געט יד ןּופ ףוָס ןיא ןייז טעװ סע רעּבָאי

 ,םָליֵצ ןּופ טפַאשנעגנַאפעג יד ןרעקמּוא ךיא לעװ
 .טָאג טגָאז

 ןפיוא ,לבָּב ףיוא טדערעג טָאה טָאג סָאװ טרָאװ סָאד' }
 .איבנה ּוהָימרִי ךרּוד ,םידׂשַּכ יד ןּופ דנַאל

 ,ןרעה טכַאמ ןּוא ,רעקלעפ יד ןשיװצ ןָא טגָאז'
 ;ןָאפ ַא ףיוא טּבייה ןּוא
 ;ןליױהרַאפ טינ טלָאז ריא ,ןרעה טכַאמ
 ,לבָּב זיא ןעננּוװצַאּב :טנָאז
 ,ךַדֹורמ זיא ןכָארּבעצ ,לֵּב זיא דנַאש ּוצ
 ,רעדליּבנצעג עריא ןענייז דנַאש ּוצ
 .רעטענּפָא עריא ןכָארּבעצ
 ,ריא ףיוא ןעננַאנעגפױרַא זיא ןופצ ןּופ קלָאפ ַא םורָאװי
 ,טסיװ ּוצ דנַאל ריא ןכַאמ טעװ רע
 ;ןייז טינ ריא ןיא טעװ רעניֹוװַאּב ןייק ןּוא
 .קעװַא ,ןפָאלטנַא ןענייז המהּב ַא ויּב שטנעמ ַא ןּופ
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 ,טָאג טגָאז ,טייצ רענעי ןיא ןּוא געט ענעי ןיאי
 ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןעמּוק ןלעװ
 ;םעניײא ןיא הדּוהי ןּופ רעדניק יד ןּוא יז
 ,ןייג יז ןלעװ קידענײװ ןייג
 .ןכּוז יז ןלעװ טָאג רעייז הוהי ןּוא
 ,ןגערפ יז ןלעװ ןֹויִצ ףיוא?
 :םינּפ רעייז רעהַא געוו ןפיוא
 ,הוהי ןָא ןטפעהַאּב ךיז ןעמָאל ןּוא ,טמּוק
 .ןרעװ ןסעגרַאפ טינ לָאז סָאװ דנוּב ןקיּבײא ןַא ןיא

 ;קלָאפ ןיימ ןעװעג זיא ףָאש ענדּולּבי
 ,ןעשודנָאלּב טזָאלעג יז ןּבָאה רעכּוטסַאּפ ערעיײז
 ;טוָאלעגקעװַא יז גרעּב יד ףיוא
 ,ןעגנַאנעג יז ןענייז לנרעּב ּוצ גרַאּב ןּופ
 .טרָארעױה רעייז ןסעגרַאפ

 ,טרעצרַאפ יז ןּבָאה ןענופעג יז ןּבָאה סָאװ עלַאי !
 :טנָאזעג ןּבָאה טנייפ ערעייז ןּוא
 . ,ןייז קידליש טינ ןלעװ רימ
 ,טָאג ּוצ טקידניזעג ןּבָאה יז לײװ
 ,טייקיטכערעג ןּופ גנּוניֹוװ רעד ּוצ
 .טָאג ,ןרעטלע ערעייז ןּופ גנּופָאה רעד ןּוא

 ,לבָּב ןּופ טפיולטנַא*
 ,סױרַא טייג םידׂשַּכ דנַאל ןּופ ןּוא
 .ףָאש יד רַאפ סיורַאפ קעּב יװ טייז ןּוא
 לבָּב ףיוא ףױרַא גנערּב ןּוא קעוװרעד ךיא ,עז םורָאװ"
 ,דנַאלךופצ ןּופ רעקלעפ עסיורג למעזעג ַא
 ;ריא ןגעק ןלעטשסיוא ךיז ןלעװ יז ןּוא
 ;ןרעװ ןעגנּוװצַאּב יז טעװ ןטרָאד ןּופ
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 ,רוּבינ ןטקילנַאּב ַא ןּופ יװ ןענייז ןלייפ ערעייז
 .ןקידייל טימ םּוא טינ ךיז טרעק סָאװ
 ;ּבױר ּוצ ןייז טעװ םידׂשַּכ ןּואיי

 .טָאג טגָאז ,ןטעונָא ךיז ןלעװ רעּבױר עריא עלַא
 ,קיטסּול טייז ריא לייוו ,ךיז טיירפ ריא לייוויי

 ,ּברַא ןיימ ןּופ רעּביױרסױא ריא
 ,זָארג ףיוא ּבלַאק ַא יװ טננירּפש ריא לײװ
 ,סרעגָא יד יװ טעשזריה ןּוא
 ,רעטּומ רעיא דנַאש סיורג ןיא ןייז טעװי*

 .ןרעניװעג רעייַא ןעמעש ךיז טעװ
 ןרעװ טעװ רעקלעפ יד ןּופ עטצעל סָאד ,עז
 .שינרעדליװ ַא ןּוא ,שינעקירט ַא ,רּבדמ ַא
 ,טניֹוװַאּב טינ ןייז יז טעװ טָאג ןּופ ןרָאצ םעד ןגעוו ןּופ:*

 ן ;ןצנַאג ןיא שינעטסיװ ַא ןייז טעװ יז ןּוא
 / ,ןקערשרעד ךיז טעװ לבָּב ײּברַאפ טייג סָאװ רעכַאלטיא
 | .ןגָאלּפ עריא עלַא ףיוא ןרעצּומש טעװ ןּוא
 ,םּורַא דנּור לבָּב ןגעק סיוא ךיז טלעטשי*

 ,ןניוּב ןּופ רענַאּפש עלַא
 ,ןלייפ ןייק ןרָאּפש טינ טלָאז ריא ,ריא ףיוא טפרַאװ
 .טקידניזעג יז טָאה טָאג ּוצ םורָאװ
 ,םּורַא דנור ריא ףיוא טלַאשי*

 ;יוּבעגעגרעטנּוא ךיז טָאה יז
 ,ןטסעפטנּורג עריא ןענייז ןלַאפעג
 ;ןרעױמ עריא ןרָאװעג טרעטשעצ
 ,טָאג ןּופ המקנ יד זיא סָאד םורָאװ
 ;ריא ןָא םקֹונ ךיז טייז
 .ריא ּוצ ּוט ,ןָאטעג טָאה יז יו
 ,לבָּב ןּופ רעייֵז ַא טדיינשרַאפי*

 .טנַאה יד טקערטשעגסיוא רעדָא ןּבעגעג :יונעג א
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 ;טיײצטינש ןיא רעסעמדיינש ַא טלַאה סָאװ םעד ןּוא
 ,טגיליטרַאפ סָאװ דרעוװש רעד ןגעוו ןּופ
 ,ןרעק ךיז קלָאפ ןייז ּוצ רעכַאלטיא יז ןלעװ
 .ןפױלטנַא יז ןלעװ דנַאל ןייז ּוצ רעכַאלטיא ןּוא

 ,לארׂשי זיא ףָאש עטײרּפשעצ ַאיי
 ;ןסיוטשרַאפ םיא ןּבָאה ןּביײל
 ,רּוׁשַא ןּופ ךלמ רעד ןסענעג םיא טָאה רעטשרע רעד
 --טרענייּבעצ םיא טָאה רעטצעל רעקיזָאדרעד ןּוא
 .לבָּב ןּופ ךלמ רעד רַצאֶרדַכּובנ
 ,תֹואָבצ ןּופ הוהי טגָאזעג ױזַא טָאה םורדי*

 :לארׂשי ןּופ טָאג רעד
 ,דנַאל ןייז טימ ןּוא לבַּב ןּופ ךלמ םעד טימ ךיז ןכער ךיא ,עז
 .רּוׁשַא ןּופ ךלמ םעד טימ טנכערעגּפָא ךיז ּבָאה ךיא יװ יױװַא
 ,ץַאלּפרעטיפ ןייז ּוצ לארׂשי ןרעקמּוא לעװ ךיא ןּוא

 ,ןֶשָּב ןּוא לֶמרַּכ ןפיוא ןרעטיפ ךיז טעװ רע ןּוא
 דָעלִג ןּוא םירפא ןּופ גרעּבעג ןפיוא ןּוא
 .לעז ןייז ןטעז ךיז טעװ
 ,טָאג טגָאז ,טייצ רענעי ןיא ןּוא געט ענעי ןיאי

 ,לארׂשי ןּופ דניז יד ןרעװ טכּוזעג טעװ
 ,ןייז טינ טעװ יז ןּוא
 ,הדּוהי ןּופ םיאטח יד ןּוא
 ,ןרעװ ןענופעג טינ ןלעװ יז ןּוא
 .ןזָאלרעּביא לעװ ךיא סָאװ יד ןּבעגרַאפ לעװ ךיא םורָאװ
 ,ףױרַא יג יםְּיַתְרִמ דנַאל םעד ףיואי

 ;בדֹוקּפ ןּופ רעניוװַאּב יד ףיוא ןּוא ריא ףיוא
 ,טָאג טגָאז ,יייז רעטניה םרח ןּוא בֹרָח ְךַאמ
 .ןלױפַאּב ריד ּבָאה ךיא סָאװ ץלַא יװ ױזַא ּוט ןּוא -

 ןיא לבָּב ןענעכײצַאּב ּוצ טכױרּבעג איבנ רעד סָאװ לבָּב ןּופ ןצניװָארּפ ײװצ ןּופ ןעמענ ב ,א '

 ,דֹוקּפ ;טײקינעּפשרעדיװ עלעּפָאט ,םִיַתָרמ :גנּוטײטַאב רעשילָאּבמיס רעייז ּבילּוצ ,ןײמעגלַא !

 הכּולמ רעקידניז רעקיזָאדרעד רַאפ טײרּבעגנָא זיא סָאװ ףָארטש יד .ה .ד ףָארטש !

 ,סהירחא םרחהו ברח ;ליּפשטרַאװ ג = -
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 ,דנַאל ןיא המחלמ ןּופ לוק ַא**
 !רעסיורג ַא ךָארּב ַא ןּוא

 ןרָאװעג ןכָארּבעצ ןּוא טקַאהעצ זיא יוו=*
 !דרע רעצנַאג רעד ןּופ רעמַאה רעד
 ןרָאװעג טסיװ ּוצ לבַּב זיא יו
 !רעקלעפ יד ןשיװצ
 טלעטשעג ץענ ַא ריד ּבָאה ךיא**

 ,לבָּב ,ןרָאװעג ןעננַאפעג ךיוא טסיּב ןּוא
 ;טקרעמענ טינ טסָאה ּוד ןּוא
 ,ןרָאװעג טּפַאכעג ךיוא ןּוא ןרָאװעג ןענופעג טסיּב
 .ןּבױהעגנָא טָאג טימ ךיז טסָאה ּוד לײװ
 ,רעמַאקצַאש ןייז טנפעעג טָאה טָאג

 ,ןרָאצ ןייז ןּופ גייצעג יד ןגױצעגסױרַא ןּוא
 תֹואָבצ ןּופ טָאג םעד הוהי רַאפ טעּברַא ןַא םורָאװ
 .םידׂשַּכ יד ןּופ דנַאל ןיא ָאד זיא
 ,ןקע עלַא ןּופ ריא ףיוא טמּוק**

 ,סרעלכיײּפש עריא טנפע
 ;יז טסיװרַאפ ןּוא ,סנפיוה יװ ױזַא ןָא יז טפרַאװ
 .בילּברעּביא ןַא ריא ןּופ ןייז טינ לָאז
 ,ןסקָא עריא עלַא טעליוקיי

 ;הטיחש רעד ּוצ ןרעדינ יז ןלָאז
 ,גָאט רעייז זיא ןעמּוקעג םורָאװ !ייז ּוצ ײװ
 .טפַאשנכער רעייז ןּופ טייצ יד

 !לבָּב דנַאל ןּופ ענענורטנַא ןּוא ענעּפָאלטנַא ןּופ לוק ַאי*
 ,טָאג רעודנּוא הוהי ןּופ המקנ יד ןֹויִצ ןיא ןגָאזּוצנָא
 .לּפמעט ןייז רַאפ המקנ יד
 ,לבָּב ףיוא סרעסיש יד ףיונוצ טפּוריי

 ,ןגיוּב ןּופ רענַאּפש עלַא
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 ,םּורַא דנּור ריא ףיוא טרעגעל
 ;גנונירטנַא ןייק ןייז טינ ריא לָאז
 ,קרעװ ריא טול ריא טלָאצַאּב
 .ריא ּוצ טּוט ,ןָאטעג טָאה יז סָאװ ץלַא יו יױװַא
 ,טקיליװטּומעג יז טָאה טָאג ןגעקַא םורָאװ
 .לארׂשי ןּופ ןקילײה םעד ןגעקַא
 ,ןסַאג עריא ןיא טיילעגנוי עריא ןלַאפ ןלעװ םּורד*י

 ןרעװ ןטינשרַאפ ןלעװ טייל-המחלמ עריא עלַא ןּוא
 טָאג טגָאז ,גָאט םענעי ןיא

 ,רעקיליװטּומ ,ריד ףיוא םּוק ךיא ,עזיי
 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג רעד ,הוהי טגָאז
 ,גָאט ןייד זיא ןעמּוקעג םורָאװ
 .ריד טימ ךיז ןכער ךיא סָאװ טייצ יד

 ,ןלַאפ ןּוא ןרעװ טלכיורטשעג טעװ רעקיליװטּומ רעד ןּואיי
 ;ןלעטשפיוא םיא לָאז רעוװ ןּבָאה טינ ןּוא
 ,טעטש ענייז ןיא רעייפ ַא ןדניצנָא לעװ ךיא ןּוא
 .םיא םּורַא סָאװ ץלַא ןרעצרַאפ טעװ סע ןּוא

 :תֹואבצ ןּופ טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא
 לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןרעװ טקירדעג
 ,םענייא ןיא הדּוהי ןּופ רעדניק יד ןּוא
 ,טסעפ יז ןטלַאה סרעננַאפ ערעיײז עלַא ןּוא
 .ןזָאלקעװַא טינ יז ןליו יז
 ,קרַאטש זיא רעזיילסיוא רעייו*

 : ;ןעמָאנ ןייז זיא תֹואָבצ ןּופ הוהי
 ,גירק רעייז ןגירק רע טעװ ןגירק
 ,דרע יד יָןעּורַאּב ּוצ ידּכ
 .לבָּב ןּופ רעניֹוװַאּב יד :ןרעטיצ ןכַאמ ןּוא

 .ויִנֹרָה-ַעיִגְרָה :ליּפשטרָאװ - ,י
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 ,טָאג טגָאז ,םידׂשַּכ יד ףיוא ידרעווש ַא*
 ,לבִּב ןּופ רעניֹוװַאּב יד ףיוא ןּוא
 !םימכח עריא ףיוא ןּוא ,ןרַאה עריא ףיוא ןּוא

 / !ןרעװ טשירַאנַאּב ןלעװ ייז ןּוא ,רעמירַאּב יד ףיוא דרעווש ַאי*
 / ןרעװ ןכָארּבעצ ןלעװ יז ןּוא ,םירֹוּביג עריא ףיוא דרעוװש ַא

 ,ןגעװטיר ערעייז ףיוא ןּוא ,דרעפ ערעייז ףיוא דרעווש ַאיי
 ,ריא ןיא סָאװ רעקלעפ עטשימעג עלַא ףיוא ןּוא
 !רעּבײװ יװ ןרעװ ןלעװ יז ןּוא
 ,תורצֹוא עריא ףיוא דרעווש ַא
 !ןרעװ טּבױרעצ ןלעװ יז ןּוא
 ,ןרעסַאװ עריא ףיוא :שינעקירט ַא*

 !ןרעװ טנקירטעגסיוא ןלעװ יז ןּוא
 ,סָאד זיא ןצעג ןּופ דנַאל ַא םורָאװ
 .ענּושמ יז ןענייז רעדליּבקערש טימ ןּוא
 ,ןלַאקַאש טימ ץעק עדליו ןעניֹוװ טרָאד ןלעװ םורד*י

 ,ןעלניופסיורטש ןלעװ ריא ןיא ןעניוװ ןּוא
 ,קיּביײא ףיוא ןרעװ טצעזַאּב טינ טעװ יז ןּוא
 .תורֹוד-רֹוד ףיוא ןרעװ טניֹוװַאּב טינ ןּוא
 הָרֹומַע ןּוא םֹודס ןּופ שינערעקרעּביא סטָאג יװ ױזַאײ*

 ,טָאג טגָאז ,םינכש עריא ןּוא
 ,ןעניֹוװ טינ טרָאד שטנעמ ןייק טעװ
 .ריא ןיא ןטלַאהּפיוא טינ ךיז טעװ דניקנשטנעמ ןייק ןּוא

 ,ןופצ ןּופ טמּוק קלָאפ ַא ,עויי
 םיכלמ ליפ ןּוא המּוא עסיורג ַא ןּוא
 .דרע ןקע יד ןּופ ךיז ןקעוורעד
 ,ייז ןטלַאה זיּפש ןּוא ןגיוב*י

 ;טינ תונמחר ןייק ןּבָאה ןּוא ,ייז ןענייז םירזכַא
 .בָרֹח-בֶרֶח ב ,א
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 ,םי רעד יװ טמּורּב לוק רעייז
 ;יײז ןטייר דרעפ ףיוא ןּוא
 ,המחלמ ףיוא ןַאמ ןייא יװ טלעטשעגסיוא
 .לבָּב רעטכָאט ,ריד ןגעקַא
 ,גנורעה רעייז טרעהעג טָאה לבָּב ןּופ ךלמ רעד

 ,ןרָאװעג ףַאלש ןענייז טנעה ענייז ןּוא
 ,ןעמּונעגנָא םיא טָאה טסגנַא ןַא
 .ןרעניוװעג ַא יװ קָאטײװ ַא
 ,ןדרַי ןּופ דלעװעג םעד ןּופ ביל ַא יװ ,עוי*

 ;גנּוניוװ רעטסעפ רעד ףיוא ןײגפױרַא רע טעװ
 ,ריא ףיוא ןגָאינָא יז ךיא לעװ עגר ַא ןיא םורָאװ
 ,רעטלײװרעדסױא רעד רעװ ןּוא
 ,ריא רעּביא ןצעזפיוא ךיא לעװ םעד
 ?ןכיײלג ןיימ זיא רעװ םורָאװ
 ?ןפּורסױרַא ךימ ןעק רעװ ןּוא
 ךּוטסַאּפ רעד זיא רעװ ןּוא
 ?רימ רַאפ ןײטשַאּב ןעק סָאװ
 ,טָאג ןּופ טָארַאּב םעד טרעה םורד**

 ,לבָּב ףיוא ןטָארַאּב טָאה רע סָאװ
 ןעגנוטכַארט ענייז ןּוא
 :םידׂשַּכ יד ןּופ דנַאל ןפיוא טכַארט רע סָאװ
 !ןּפעלשקעװַא טינ יז ןלעװ ףָאש יד ןּופ עטסדנימ יד ּביוא
 !ייז רעּביא גנּוניֹוװ יד ןטסיװרַאפ טינ טעװ רע ּביוא

 "!ןעמּונעגניַא זיא לבּב , גנַאלק םעד ןּופ*י
 ,דרע יד טרעטיצעגפיוא טרעװ
 .טרעהעג טרעוו רעקלעפ יד ןשיװצ יירשעג ַא ןּוא
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 ו

 | :טגָאזעג טָאג טָאה יװַאי אנ
 7 ,לבַּב ףיוא קעוװרעד ךיא ,עז

 | ,ייֵמְק-בֵל ןּופ רעניֹוװַאּב יד ףיוא ןּוא
 | .ןקירעטשעצ ַא טניוװ ַא
 ,עדמערפ לבָּב ףיוא ןקישנָא לעװ ךיא ןּואי

 ,-ןעלפּושטניװ יז ןלעוװ יז ןּוא
 ;דנַאל ריא ןקידיײלסױא ןלעוו ןּוא
 ,ריא ףיוא ןייז יז ןלעװ םּורַא דנּור ןּופ םורָאװ
 .קילגמּוא ןּופ גָאט םעד ןיא
 ,ןגיוּב ןייז רענַאּפש רעד ןענַאּפש לָאז ןיהַא

 ;רעצנַאּפ ןייז ןיא ןּבייהפיוא ךיז רע לָאז ןיהַא ןּוא
 ;טײלעגנּוי עריא ןעניוש טינ טלָאז ריא ןּוא
 .ליח ןצנַאג ריא טסיװרַאפ
 ,םידׂשַּכ יד ןּופ דנַאל ןיא ןלַאפ ןלעװ ענעגָאלשרעד ןּוא

 .ןסַאג עריא ןיא ענעכָאטשרעד ןּוא
 הדּוהי ןּוא לארׂשי זיא טנמלַארַאפ טינ םורָאװ'

 ;תֹואָבצ ןּופ הוהי ןּופ ,טָאנ ןייז ןּופ
 דלּוש טימ לּופ זיא דנַאל רעייז םורָאװ
 .לארׂשי ןּופ ןקילײה םעד ןגעקַא
 ,שפנ ןייז רעכַאלטיא טעװעטַאר ןּוא ,לבָּב ןּופ טפיולטנַאי
 ;דניז ריא ךרוד ןרעװ ןטינשרַאפ טינ טלָאז ריא
 ,טָאג ייּב סָאד זיא המקנ ןּופ טייצ ַא םורָאװ
 .ריא רע טלָאצַאּב גנוטלעגרַאפ ַא
 ,טנַאה סטָאג ןיא ןעוװעג לבָּב זיא סוָּכ רענרעדליג ַאי
 ;טרוּכישרַאפ יז טָאה דרע עצנַאג יד
 ,ןעקנּורטעג רעקלעפ יד ןּבָאה ןייװ ריא ןּופ
 .ןרָאװעג טלּודעצ רעקלעפ יד ןענייז םּורד
 ;ןרָאװעג ןכָארּבעצ ןּוא לבִּב ןלַאפעג זיא גנילצולּפ

 םישרָפֹמ עטלַא יד טיול) םידׂשַּכ רַאפ ןעמָאנ רעטלעטשרַאפ ,'טנייפ עניימ ןּופ ץרַאה סָאד, *
 .ָהּורֲזו םיִרָו :ליּפשטרָאװ - .װ .א .א ,ש רַאפ ב ,ת רַאפ א :תויתוא ןּופ גנּוטײּברַאפ ךרוד
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 ;ריא ףיוא ןרעמָאי טּוט
 ,קָאטײװ ריא רַאפ םַאזלַאּב ַא טגירק
 .ןרעװ טלייהעג יז טעװ רשפא
 ,לבַּב טלייהעג ןּבָאה רימ;?
 ;ןרָאװעג טלייהעג טינ זיא יז רעּבָא
 ;דנַאל ןייז ּוצ רעכַאלטיא ןייג רימָאל ןּוא ,יז טזָאלרַאפ
 ,טּפשמ ריא טכיײרג למיה םִּוצ זיּב םורָאװ
 ."סנקלָאװ יד ויּב ףיוא ךיז טּבייה רע ןּוא
 ;טײקיטכערעג רעזדנּוא טכַארּבעגסױרַא טָאה טָאג"

 ןֹויִצ ןיא ןלייצרעד רימָאל ןּוא ,טמּוק
 ,טָאג רעזדנּוא הוהי ןּופ ּוטפױא םעד

 ,ןלייפ יד קנַאלּב טכַאמיי
 ,ןעלטייּבלייפ יד ןָא טליפ
 :יֵדָמ ןּופ םיכלמ יד ןּופ טסיינ םעד טקעװרעד טָאה טָאג
 ,ןרעטשעצ ּוצ יז ,גנּוטכַארט ןייז זיא לבָּב ףיוא םורָאװ
 ,סָאד זיא טָאנ ןּופ המקנ יד לײװ
 .לּפמעט ןייז רַאפ המקנ יד
 ,ןָאפ ַא ףיוא טּבײה לבָּב ןּופ ןרעיומ יד ןגעקיי -

 ,ךַאװ יד טקרַאטשרַאפ
 ,רערעױל ןָא טיירּב ,רעטכעוו ףיוא טלעטש
 ןָאטעג יא טָאג טָאה טכַארטעג יא םורָאװ
 .לבָּב ןּופ רעניֹוװַאּב יד ףיוא טדערעג טָאה רע סָאװ

 ,ןרעסַאװ עסיורג ייּב טסניֹוװ סָאװ ּודי* -
 ,תורצֹוא ןיא עכייר ּוד
 ,ףוָס ןייד זיא ןעמּוקעג
 .טייקיצײג ןייד ןּופ סָאמ יד
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 ;ךיז ייּב ןרָאװשעג טָאה תֹואָבצ ןּופ טָאג'+
 ,ןקירעשייה יװ ןשטנעמ טימ ןָא ךיד ליפ ךיא ,רָאװרַאּפ
 !"דֶדיֵה , ריד ןגעק ןפּורסיוא ןלעװ יז ןּוא

 ,חֹוּכ ןייז טימ דרע יד טכַאמעג טָאה רעי*
 ,המכח ןייז טימ טלעוו יד טלעטשעגפיוא טָאה רע
 .ןעלמיה יד טײרּפשענסױא טײקידנַאטשרַאפ ןייז טימ ןּוא

 ןרענּוד ןייז ןּופ לוק םייּביי
 ,למיה ןיא רעסַאװ ןּופ טייקליפ ַא טרעװ
 סנקלָאװ ףיוא טגנערּב רע ןּוא
 ;דרע רעד ןּופ קע ןּופ
 ,ןגער םּוצ ןצילּב טכַאמ רע
 .טניװ םעד סרעלכייּפש ענייז ןּופ סױרַא טיצ ןּוא
 ,דנַאטשרַאפ ןָא ,טּבערגרַאפ זיא שטנעמ רעכַאלטיאיי

 ,ץיעג םעד ןּופ דנַאש ּוצ טרעװ רעצלעמש רעכַאלטיא
 ,טָאגּפָא רענעסָאגעג ןייז זיא שלַאפ םורָאװ
 7 .ָאטינ יז ןיא זיא םעטָא ןייק ןּוא
 + ;שינעריפרַאפ ןּופ קרעוו ַא ,יז ןענייז קיטשינ*

 .ןייגרעטנּוא יז ןלעװ טפַאשנכער רעייז ןּופ טייצ רעד ןיא
 ,בקעי ןּופ לייט רעד זיא עקיזָאדיד יװ ױזַא טיני*

 ,ץלַא ןּופ רעפעשַאּב רעד זיא רע םורָאװ
 ;גנוּברַא ןייז ןּופ טבש רעד זיא זלארׂשיו ןּוא
 .ןעמָאנ ןייז זיא תֹואָבצ ןּופ הוהי

 ,המחלמ ןּופ גייצעג ַא ,רימ ּוטסיּב רעמַאה ַא*
 ,רעקלעפ ריד טימ ןכערּבעצ לעװ ךיא ןּוא
 .ןכיירגיניק ריד טימ ןרעטשעצ ןּוא
 ,רעטייר ןייז ןּוא דרעפ םעד ריד טימ ןכערּבעצ לעװ ךיא ןּואיי
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 ןייז ןּוא ןגָאװטײר םעד ריד טימ ןכערּבעצ לעװ ךיא ןּוא
 ;רעטיײר

 ,ּבײװ ןּוא ןַאמ ריד טימ ןכערּבעצ לעװ ךיא ןּוא
 ,נּוי ןּוא טלַא ריד טימ ןכערּבעצ לעװ ךיא ןּוא
 ;לדיײמ ןּוא רוחּב ריד טימ ןכערּבעצ לעװ ךיא ןּוא
 ןייז ןּוא ךּוטסַאּפ םעד ריד טימ ןכערּבעצ לעװ ךיא ןּוא=

 ,עדַאטס
 ןייז ןּוא ןַאמרעקַא םעד ריד טימ ןכערּבעצ לעװ ךיא ןּוא

 ,ןַאּפשענ
 ,ןטשריפ ןּוא םיסּכּוד ריד טימ ןכערּבעצ לעװ ךיא ןּוא
 לבָּב ןלָאצַאּב לעװ ךיא רעּבָא

 םידׂשַּכ ןּופ רעניוװַאּב עלַא ןּוא
 ןֹויִצ ןיא ןָאטעג ןּבָאה יז סָאװ זייּב רעייז לַא
 .טָאג טגָאז ,ןגיוא ערעיײַא רַאפ

 ,ריד ּוצ םּוק ךיא ,עזי
 ,טָאג טנָאז ,גרַאּב רעקירעטשעצ ּוד-

 ;דרע עצנַאג יד טרעטשעצ סָאװ
 ,ריד ףיוא טנַאה ןיימ ןקערטשסיוא לעװ ךיא ןּוא
 ,ןולעפ יד ןּופ ןעלקײקּפָארַא ךיד לעװ ןּוא
 .גרַאּב ןטנערּבעגסױא ןַא רַאפ ןכַאמ ךיד ןּוא
 ,לקניוװ ַא רַאפ ןייטש ַא ריד ןּופ ןעמענ טינ טעװ עמ ןּוא*

 ;ןטסעפטנּורג רַאפ ןייטש ַא ןּוא
 ,ןייז ּוטסעװ ןשינעטסיװ עקיּביײא טרעיינ
 .טָאג טגָאז

 ,דנַאל ןיא ןָאפ ַא ףיוא טּבייהי
 ,רעקלעפ יד ןשיװצ רפֹוׁש ַא טזָאלּב
 ,רעקלעפ יד ריא ןגעק ןָא טיירּב
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 ןכיירגיניק יד ריא ןגעק ףיונּוצ טפּור
 ;ןַנּכשַא ןּוא ,ינֵמ ,טֶרָרַא
 ,רעריפיליח ַא ריא ןגעק ףיוא טצעז
 .ןקירעשייה עקירָאה יװ דרעפ ףױרַא טגנערּב
 ,רעקלעפ יד ריא ןגעק ןָא טיירבי*

 ,יַדָמ ןּופ םיכלמ יד
 ,ןטשריפ עריא עלַא ןּוא םיסּכּוד עריא
 .הלשממ ןייז ןּופ דנַאל עצנַאג סָאד ןּוא
 ,טרעטיצ ןּוא טמערּוטש דרע יד ןּוא*

 לבָּב ףיוא ןענייז ןרָאװעג םיּוקמ םורָאװ
 ,טָאג ןּופ ןעגנוטכַארט יד
 - .רעניֹוװ ַא ןָא ,טסיװ ּוצ לבָּב דנַאל ןכַאמ ּוצ
 ,ןטלַאה המחלמ טרעהעגפיוא ןּבָאה לבִּב ןּופ םירֹוּביִג יד*"

 ;ןעגנּוטסעפ יד ןיא ןציז יז
 ,הרּובנ רעייז ךיז טָאה ןָאטענּפָא
 ;רעּבײװ יװ ןרָאװעג ןענייז יז
 ,ןעגנּוניֹוװ עריא ןדנּוצעגנָא טָאה עמ
 .ןעלגיר עריא ןענייז ןרָאװעג ןכָארּבעצ

 ,טפיול רעפיול ַא ןגעק רעפיול ַא''
 ,רעגָאונָא ןַא ןגעק רעגָאונָא ןַא ןּוא
 ,לבָּב ןּופ ךלמ םעד ןגָאזּוצנָא
 ;ןקע עלַא ןּופ ןעגנּוװצַאּב זיא טָאטש ןייז זַא

 ,טּפַאכרַאפ ןענייז ןרָאפרעּביא יד ןּואי*
 ,רעייפ ןיא טנערּברַאפ ןעמ טָאה ןעננוטסעפ יד ןּוא
 .טלמּוטעצ ןענייז טייל-המחלמ יד ןּוא

 ,תֹואָבצ ןּופ הוהי טגָאזעג טָאה ױזַא םורָאװ
 :לארׂשי ןּופ טָאג רעד

 ן
ׂ' 
ׂ' 
' 
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 'רעייש ַא יװ זיא לבָּב רעטכָאט

 ;םיא טערט ץמ סָאװ טייצ רעד ןיא

 ,עלײװ ןיילק ַא ךָאנ
 .ריא ףיוא טייצטינש יד טעװ ןעמּוק ןּוא

 ,ךימ טָאה טקירדעצ ,ךימ טָאה טרעצרַאפי+
 ;לבָּב ןּופ ךלמ רעד רַצאֶרדַכּובנ
 ,טלעטשענּפָא ךימ רע טָאה ילּכ עקידײל ַא יװ
 ;ןעגנּולשעגנייַא ךימ רע טָאה לידָאקָארק ַא יװ
 ;ןטכירעג עניימ טימ ךיוּב ןייז טליפעגנָא טָאה רע
 .ךימ רע טָאה טקנעװשעגקעװַא
 יִולבָּב ףיוא שיילפ ןיימ ןּוא רימ ּוצ טכערמּוא סָאד,*

 ;ןֹויִצ ןּופ ןרעניֹוװַאּב יד טגָאז
 '!םידׂשַּכ ןּופ רעניֹוװַאּב יד ףיוא טּולּב ןיימ, :ןּוא
 .םִיַלָׁשּורי טגָאז

 :טנָאזעג יױזַא טָאג טָאה םורד*י
 ,גירק ןייד גירק ךיא ,עז
 ;המקנ ןייד ןייז םקֹונ ךיז לעװ ןּוא
 ,םי ריא ןענעקירטסיוא לעװ ךיא ןּוא
 .לַאװק ריא ןכַאמ ןקורט ןּוא
 ,סנפיוה ּוצ ןרעװ טעװ לבָּב ןּואי

 ,ןלַאקַאש ןּופ גנוניֹװ ַא
 ,גנורעצּומש ַא ןּוא קערש ַא
 .רעניֹוװַאּב ַא ןָא
 ,ןלירּב יז ןלעװ ןּבײלננוי יװ םענייא ןיא-*

 .ןעיירש יז ןלעוװ ןּבײל עניילק יװ
 ,קנַארט רעייז ןטכירוצ ךיא לעװ טּפינ טימיי



 46-40 אנ הימרי 196

 ,ןעלּפַאצ ךיז ןלָאז יז ידּכ ,ןרוּכישרַאפ יז לעװ ךיא ןּוא
 ,ףָאלש ןקיּבייא ןַא ןפָאלשנייַא ןּוא
 | .טָאג טנָאז ,ןּפַאכפיוא טינ ךיז ןּוא
 ,הטיחש רעד ּוצ רעמעל יװ ןרעדינ ןכַאמ יז לעװ ךיא*"

 : .קעּב טימ סרעדיוװ יװ
 - ,ִרַשִש ןרָאװעג ןעגנּוװצַאּב זיא יװ'י

 !דרע רעצנַאג רעד ןּופ ּביױל רעד ןרָאװעג ןעמּונעגנייַא ןּוא
 ןרָאװעג טסיװ ּוצ לבָּב זיא יו
 !רעקלעפ יד ןשיװצ
 ;לֵבָּב ףיוא םי רעד זיא ןעגנַאנעגפיוא**

 .ןרָאװעג טקעדרַאפ יז זיא ןדניא ליפ ענייז ןּופ
 ,שינעטסיװ ַא ןרָאװעג ןענייז טעטש עריא'י

 ,רּבדמ ַא ןּוא דנַאל ןקּורט ַא
 ,ןירעד טינ טניֹוװ שטנעמ םיוש ןייק סָאװ דנַאל ַא
 .ןירעד ךרּוד טינ טייג דניקנשטנעמ ןייק ןּוא
 ,לֵבָּב ןיא לַּב טימ ןענעכערּפָא ךיז לעװ ךיא ןוא

 ,ליומ ןייז ןּופ יננולש ןייז ןעיצסױרַא לעװ ןּוא
 ;רעקלעפ םיא ּוצ ןעמָארטש טינ ןלעװ רעמ ןּוא
 .ןלַאפ טּוט לבָּב ןּופ רעיומ יד ךיוא

 ,קלָאפ ןיימ ,ריא ןּופ סױרַא טייג
 ,שפנ ןייז רעכַאלטיא טעװעטַאר ןּוא
 .טָאג ןּופ ןרָאצמירג םעד ןּופ

 ,ץרַאה רעיא ןרעװ ףַאלש טינ לָאז ןּוא**
 ןּבָאה ארֹומ טלָאז ריא זַא
 ;דנַאל ןיא טרעהעג טרעוו סָאװ גנורעה רעד רַאפ
 ,רָאי ןייא ןעמּוק טעװ גנורעה ַא םורָאװ
 ,גנּורעה ַא םעדכָאנ רָאי סָאד ןּוא

 .ֹועְלַּב לבֶבְּב לַּב :ליּפשטרָאװ : ,ב .26 ,הכ עז *
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 ,דנַאל ןיא ןייז טעװ ּביור ןּוא
 .רעקיטלעװעג ַא ןגעק רעקיטלעװעג ַא
 ,ןעמּוק געט ,עז ,רָאװרַאפײי

 ,לבָּב ןּופ ןצעג יד טימ ןענעכערּפָא ךיז לעװ ךיא ןּוא
 ,ןעמעש ךיז טעװ דנַאל ץנַאג ריא ןּוא
 .טימ ריא ןיא ןלַאפ ןלעװ ענעגָאלשרעד עריא עלַא ןּוא
 .לבָּב רעּביא ןלעװ ןעגניז ןּוא*

 ;ייז ןיא סָאװ ץלַא ןּוא דרע ןּוא למיה
 ריא ףיוא ןעמּוק ןלעװ ןופצ ןּופ םורָאװ
 .טָאג טנָאז ,סרעטסיװרַאפ יד
 ,ןלַאפ םּוצ זיא לבָּב ךיוא*

 !לארׂשי ןּופ ענעגָאלשרעד ריא
 ,ןלַאפ ןעמ טּוט לבָּב ןיא ךיוא
 !דרע רעצנַאג רעד ןּופ ענעגָאלשרעד ריא
 ,דרעווש ןּופ ענענורטנַא ריא*י

 ;ןלעטשּפָא טינ ךייַא טלָאז ריא ,טייג
 ,טָאג ןטײװ רעד ןּופ טנָאמרעד
 .ןצרַאה רעייַא ףיוא ןיינפיוא לָאז םִיַלָשּורי ןּוא

 ,טרעהעגנָא ךיז רימ ןּבָאה תוּפרח לי ,ךיז ןעמעש רימ;ז !
 ,םינּפ רעודנּוא טקעדַאּב הטוּב ַא
 ןעמּוקעג ןענייז עדמערפ לייװ
 ."זיוה סטָאג ןּופ ןעמוטקילײה יד ףיוא =
 ,טָאג טגָאז ,ןעמּוק געט ,עז רעּבָא* -

 ,ןצעג עריא טימ ןענעכערּפָא ךיז לעװ ךיא ןּוא
 .ענעגָאלשרעד ןצכערק ןלעװ דנַאל ןצנַאג ריא ןיא ןּוא -
 | ,לבָּב לָאז למיה ןיא ןײגפױרַא ןעוו"

 ,טכַאמ ריא ןּופ ךייה יד ןקיטסעפַאּב לָאז יז ןעוו ןּוא
 ,ריא ףיוא סרעטסיװרַאפ ןעמּוק רימ ןּופ ןלעװ
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 | .טָאג טגָאז
 // ,לבָּב ןּופ יירשעג ןּופ לוק ַא**

 | !םידׂשַּכ דנַאל ןּופ ךָארּב רעסיורג ַא ןּוא
 | ,לבָּב טסיוװרַאפ טָאג םורָאװ*

 ;למּוט ןסיורג םעד ריא ןּופ ןעננערּברעטנּוא טעװ ןּוא
 ;ןרעסַאװ עסיורג יװ ןעמּורּב ןלעװ ןדניא ערעייז ןּוא
 .לוק רעייז ןּופ םערַאיל רעד טכליה סע
 ,רעטסיװרַאפ ַא ,לבָּב ףיוא ,ריא ףיוא טמּוק סע םורָאװ"י

 ,ןרעװ ןעגנּוװצַאּב ןלעװ םירֹוּבינ עריא ןּוא
 ;ןכָארּבעצ ןרעװ סנגיוּב ערעייז
 ,הוהי זיא גנוטלעגרַאפ ןּופ טָאג ַא םורָאװ
 .ןלָאצַאּב רע טעװ ןלָאצַאּב
 ,םימכח עריא ןּוא ןרַאה עריא ןרוּכישרַאפ לעװ ךיא ןּואי

 ,םירֹוּביִנ עריא ןּוא ןטשריפ עריא ןּוא םיסּכוד עריא
 ,ףָאלש ןקיּבייא ןַא ןפָאלשנייַא ןלעװ יז ןּוא
 ,ןּפַאכפיוא טינ ךיז ןלעו ןּוא
 -גיניק רעד טגָאז
 .ןעמָאנ ןייז זיא תֹואָבצ ןּופ הוהי

 :תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא**
 .ןרעװ ןפרָאװעגנייַא ןלעװ ןפרָאװעגנײַא
 ,לבָּב ןּופ ןרעיומ עטיירּב יד
 ןרעיוט עכיוה עריא ןּוא
 ;ןרעװ ןדנּוצעגנָא רעייפ ןיא ןלעװ
 ,טשינמּוא ןעימ ךיז ןלעװ רעקלעפ יד ןּוא
 ;רעייפ ןרַאפ תומּוא יד ןּוא
 .ןרעוװ טרעטַאמרַאפ ןלעװ יז ןּוא
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 םעד הֶיַרׂש ןלױפַאּב טָאה איבנה ּוהָימרִי סָאװ טרָאװ סָאד= = )
 טימ ןעגנַאגעג זיא רע ןעװ ,ןהָיִסחַמ ןּופ ןּוז םעד הָירנ ןּופ ןּוז ! :

 ןייז ןּופ רָאי ןטריפ ןיא ,לבָּב ןייק הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ּוהָיִקדִצ
 ןּואי" .רעטסײמרעגַאל רעד ןעװעג זיא הָיְרׂש ןּוא ;הכולמ !

 ןעמּוק טעװ סָאװ זייּב עצנַאג סָאד ןּבירשעגפיוא טָאה ּוהָימרִי
 ןענייז סָאװ רעטרעװ עקיזָאדיד עלַא ,ְךּוּב ןייא ןיא ,לבָּב ףיוא !
 יו ;ןהָיְרׂש ּוצ טנָאזעג טָאה ּוהָימרִי ןּוא* .לבָּב ףיוא ןּבירשעג !

 עלַא ןענעײלרעּביא ןּוא ןעז ּוטסלָאז ױזַא ,לבָּב ןייק טסמּוק ּוד
 טדערעג טסָאה ּוד ,טָאג :ןגָאז טסלָאז ןּואי* ,רעטרעװ עקיזָאדיד
 לָאז רעניֹוװ ןייק זַא ,ןדיינשרַאפ ּוצ םיא ,טרָא ןקיזָאדמעד ףיוא
 עקיּביײא טרעיינ ,המהּב ַא ויּב שטנעמ ַא ןּופ ,ןייז טינ םיא ןיא
 טסקידנע ּוד יװ ,ןייז טעװ סע ןּוא* .ןייז סע לָאז ןשינעטסיװ

 ,ןייטש ַא םיא ןָא ןדניּבנָא וטסלָאז ,ךּוּב עקיזָאדסָאד ןענעיײל !
 טעװ יװַא :ןגָאז טסלָאז ןּוא** ;תֶרּפ ןטימ ןיא ןפרַאװנײרַא סע ןּוא !
 זיּב םעד ןגעוו ןּופ ,ןייטשפיוא טינ ןּוא ,לבָּב ןרעוװ ןעקנוזעגניַא !
 .ןרעװ טרעטַאמרַאפ ןלעװ ײז ןּוא .ריא ףיוא גנערּב ךיא סָאװ !

 .ןּוהָימרִי ןּופ רעטרעוו יד ןענייז ןענַאד זיּב

 זיא רע זַא ,ןעװעג טלַא ּוהָיִקדִצ זיא רָאי קיצנַאװצ ןּוא ןייא* בנ
 ;םִיַלָשּורי ןיא טגיניקעג רע טָאה רָאי ףלע ןּוא ,ךלמ ןרָאװעג

 רעטכָאט יד לַטּומַח ןעװעג זיא רעטומ ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא
 טכעלש ויא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןוא" .הָנבַל ןּופ ןּוהָימרִי ןּופ
 .ןָאטעג טָאה םיִקָיֹוהי סָאװ ץלַא יװ יװַא ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא

 ןיא ןעשעג סָאד זיא טָאג ןּופ ןרָאצ םעד ןגעו ןּופ םורָאװ?
 ןייז ןּופ ןפרָאװעגקעװַא יז טָאה רע זיּב ,הדּוהי ןּוא םִיַלָשּוריי

 .םינּפ

: 

 .לבָּב ןּופ ךלמ םעד ןָא טקינעּפשרעדיװ טָאה ּוהָיִקדִצ ןּוא = |
 ןטנעצ ןיא ,הכּולמ ןייז ןּופ רָאי ןטניינ ןיא ןעװעג זיא סע ןּואי
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 רעד רַצאֶרדַכּובנ ןעמּוקעג זיא ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטנעצ ןיא ,שדֹוח
 יז ןּוא ,םִיַלָשּורי ףיוא ,ליח ןצנַאג ןייז טימ רע ,לבָּב ןּופ ךלמ
 ,דנור רעױמרעגעלַאּב ַא טיוּבעג ןּוא ,ריא ףיוא טרעגעלעג ןּבָאה
 ,ןזיּב גנורעגעלַאּב ןיא ןעװעג זיא טָאטש יד ןּוא* .ריא םּורַא
 ןטניינ ןיא ,שדֹוח ןטריפ ןיא" .ןּוהָיִקדִצ ךלמ ןּופ רָאי ןטפלע
 ,,טָאטש ןיא רעננוה רעד טקרַאטשעג ךיז טָאה ,שדֹוח ןּופ גָאט
 .דנַאל ןּופ קלָאפ םעד רַאפ טיױרּב ןייק ןעװעג טינ זיא סע ןּוא
 טייל-המחלמ עלַא ןּוא ;טָאטש יד ןרָאװעג ןכָארּבעגנײַא זיאי
 ! ךרּוד טכַאנ ייּב טָאטש ןּופ סױרַא ןענייז ןּוא ,ןפָאלטנַא ןענייז
 -ןטרָאג סכלמ םייּב סָאװ ןרעיומ ײװצ יד ןשיװצ רעיוט םעד
 ןענייז יז ןּוא--םּורַא דנור טָאטש ןייּב ןעוװעג ןענייז םידׂשַּכ יד ןּוא
 םידׂשַּכ יד ןּופ ליח רעד טָאה* .ןױלּפ ןּופ געװ ןטימ קעװַא
 { יד ןיא ןּוהָיִקדִצ טגָאיעגנָא ןּבָאה יז ןּוא ,ךלמ םעד טגָאיעגכָאנ
 ןּופ ןפָאלעצ ךיז זיא ליח רעצנַאג ןייז ןּוא ;ֹוחירי ןּופ ןענױלּפ
 -פורַא םיא ןּבָאה ןּוא ,ךלמ םעד טּפַאכעג ןּבָאה יז ןּוא* .םיִא
 ;תָמַח דנַאל ןיא הָלבִר ןייק לבָּב ןּופ ךלמ םעד ּוצ טכַארּבעג
 רעד ןּוא" .טּפשמ ַא םיא ףיוא טגָאזעגסױרַא טָאה רע ןּוא
 .ענייז רַאפ ןּוהָיִקדִצ ןּופ ןיז יד ןטכָאשעג טָאה לבָּב ןּופ ךלמ
 ןיא ןטכָאשעג רע טָאה הדּוהי ןּופ ןרַאה עלַא ךיוא ןּוא ;ןגיױא
 .טָאה ןּוא ,טכַאמעג דנילּב רע טָאה ןגיוא סּוהָיקדִצ ןּואי* .הָלבִר
 ,טָאה לבָּב ןּופ ךלמ רעד ןּוא ;ןטײק ענרעּפוק ןיא טדימשעג םיא
 ,-כַאװ ןיא טצעזעגנײרַא םיא טָאה ןּוא ,לבָּב ןייק טכַארּבעג םיא
 | .טיוט ןייז ןּופ גָאט םעד ויּב זיוה

 .סָאד-שדֹוח ןּופ גָאט ןטנעצ ןיא ,שדֹוח ןטפניפ ןיא ןּוא*
 {ןּופ ךלמ םעד ,רֵצאֶרדַכּובנ ךלמ ןּופ רָאי עטנצניינ סָאד זיא
 | ,ליח-ּבייל םעד ןּופ טּפיױה רעד ןְדַאְרַזּובנ ןעמּוקעג זיא--לבָּב
 | .םִיַלָשּורי ןיא לבָּב ןּופ ךלמ םעד רַאפ ןענַאטשעג זיא סָאװ
 | סכלמ םעד ןּוא ,טָאג ןּופ זיוה סָאד טנערּברַאפ טָאה רע ןּואי
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 ןסיורג ַא ןּופ זיוה ַא רָאנ ּוװ ,םִיַלָשּורי ןּופ רעזייה עלַא ןּוא ;זיוה
 ןּופ ןרעיומ עלַא ןּוא* .רעייפ ןיא טנערּברַאפ רע טָאה ,ןַאמ
 סָאװ םידׂשַּכ יד ןּופ ליח רעצנַאג רעד טָאה םּורַא דנּור םִיַלָשּורי
 יד ןּופ ןּוא= .ןפרָאװעגניַא ליח-ּביײל םעד ןּופ טּפױה םעד טימ
 ןענייז סָאװ קלָאפ ןּופ טשער םעד ןּוא .קלָאפ ןּופ עמערָא
 ןלַאפעגּוצ ןענייז סָאװ ענעלַאפענּוצ יד ןּוא ,טָאטש ןיא ןּבילּבעג
 טָאה ,רעטסניימ יד ןּופ טשער םעד ןּוא ,לבָּב ןּופ ךלמ םעד ּוצ
 רעּבָא* .ןּבירטרַאפ ליח-ּביל םעד ןּופ טּפױה רעד ןְדַאְרָזּובנ
 ןופ טּפיױה רעד ןְדַאְרַּובנ טָאה דנַאל ןּופ עמערָא יד ןּוּפ
 רַאפ ןּוא רערינטרעגניײװ רַאפ טוָאלעגרעּביא ליח-ּביל םעד
 | .טײלרעקַא

 יד ןּוא ,טָאג ןּופ זיוה ןיא סָאװ ןליײז ענרעּפּוק יד ןּואיי
 ןּבָאה ,טָאג ןּופ זיוה ןיא סָאװ םי םענרעּפּוק םעד ןּוא ,ןלעטשענ
 עצנַאג רעייז ןגָארטעגקעװַא ןּבָאה ןּוא ,ןכָארּבעצ םידׂשַּכ יד !

 יד ןּוא ,ןעלפּוש יד ןּוא ,ּפעט יד ךיוא= .לבָּב ןייק רעּפּוק
 עלַא ןּוא ,ןלָאש יד ןּוא ,סנקעּבגנערּפש יד ןּוא ,סרעסעמציינש
 ּוצ יז ןּבָאה ,ייז טימ ןעניד טנעלפ עמ סָאװ םילּכ ענרעּפּוק
 -נערּפש יד ןּוא ,ןענַאפרעייפ יד ןּוא ,סנקעּב יד ןּוא* .ןעמּונעג !
 ,ןעלסיש יד ןּוא ,ןלָאש יד ןּוא ,תורֹונמ יד ןּוא ,ּפעט יד ןּוא ,סנקעּב !
 טּפיוה רעד טָאה ,רעּבליז ,רעּבליז סָאװ ןּוא ,דלָאג ,דלָאג סָאװ !
 יד ןּוא ,םי ןייא רעד ,ןלייז ײװצ ידי .ןעמּונעגוצ ליחיּביײל ןּופ !
 סָאװ ,ןלעטשעג יד רעטנּוא סָאװ רעדניר ענרעּפּוק ףלעווצ !
 רעּפוק סָאד-טָאנ ןּופ זיוה ןרַאפ טכַאמעג טָאה ךלמה המלש
 יד ןּוא"* .ןגעװּוצּפָא ןעוװעג טינ זיא םילּכ עקיזָאדיד עלַא ןּופ |

 םידָאפ ַא ןּוא ,לייז ןייא ןּופ ךייה יד ןעװעג זיא ןלייא ןצכַא :ןלַײז|
 זיא ּבערג ןייז ןּוא ,טלגנירעגמּורַא םיא טָאה ןלייא ףלעווצ ןּופ
 ןעװעג זיא ןיורק ַא ןּוא*  .קינײװעניא ליוה ;רענניפ ריפ ןעוװעג/
 ףניפ ןעװעג זיא לייז ןייא ןּופ ךייה יד ןּוא ;רעּפּוק ןּופ םיא ףיוא !
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 דנּור ןיורק רעד ףיוא ןעמיורגלימ ןּוא קרעװצענ ַא טימ ,ןלייא
 ןטײװצ ןפיוא עקיזָאדיד יװ ױזַא ןּוא ;רעּפּוק ןּופ גנידצלַא ,םּורַא
 סקעז ןעוועג ןענייז ןעמיורגלימ יד ןּוא= .ןעמיורגלימ טימ ,לייז
 קרעװצענ ןפיוא ןעמיורגלימ עלַא ;ּוצ ןסיורעד ּוצ קיצניינ ןּוא
 .טרעדנּוה ןעװעג ןענייז םּורַא דנּור

 הָיְרׂש ןעמונעג טָאה ליחיּבײל םעד ןּופ טּפיױה רעד ןּוא*
 ירד יד ןּוא ,ןהֹּכ ןטײװצ םעד הָינַפצ ןּוא ,ןהּכירעּבױא םעד
 -פיוה ןייא ןעמּונעג רע טָאה טָאטש רעד ןּופ ןּוא* ;רעטיהלעװש
 - ,טייל-המחלמ יד רעּביא רעעזפיוא רעד ןעוועג זיא סָאװ רעניד
 סָאװ ,םינּפ טכלמ םעד ןעז ןגעלפ סָאװ יד ןּופ רענעמ ןּביז ןּוא
 - "ליח םעד ןּופ רעּבײרש םעד ןּוא ,טָאטש ןיא ןענּופעג ךיז ןּבָאה
 ,דנַאל ןּופ קלָאפ סָאד ליח ןיא ןעמענפיוא טנעלפ סָאװ ,רעריפ
 ךיז ןּבָאה סָאװ ,דנַאל ןּופ קלָאפ םעד ןּופ ןַאמ קיצכעז ןּוא
 -ּבייל םעד ןּופ טּפיױה רעד ןְדַאְרוּובנ ןּוא* .טָאטש ןיא ןענופענ
 ןופ ךלמ םּוצ טריפעגקעווַא יז טָאה ןּוא ,ןעמּונעג יז טָאה ליח
 ןגָאלשעג יז טָאה לבָּב ןּופ ךלמ רעד ןּוא* .הָלבִר ןייק לבָּב
 ןיא הדּוהי זיא ױזַא .תֶמַח דנַאל ןיא הָלבַר ןיא טייטעג יז ןּוא
 .דנַאל ןייז ןּופ קעװַא תולג

 ;ןּבירטרַאפ טָאה רַצאֶרדַכּובנ סָאװ קלָאפ סָאד זיא סָאד**
 ;קיצנַאװצ ןּוא ירד ןּוא טנזיוט ירד רעהדּוהי ,רָאי ןטעּביז ןיא
 טרעדנּוה טכַא םִיַלָׁשּורי ןּופ ,ןרַצאָרדַכּובנ ןּופ רָאי ןטנצכַא ןיא**
 רָאי ןטסקיצנַאװצ ןּוא ירד ןיא** ;תושפנ קיסיירד ןּוא יײװצ ןּוא
 ליח-ּבײל םעד ןּופ טּפיוה רעד ןֶדַאְרַזּובנ טָאה ןרַצאָרדַכּובנ ןּופ
 קיצרעפ ןּוא ףניפ ןּוא טרעדנּוה ןּביז רעהדּוהי ןּבירטרַאפ
 .טרעדנּוה סקעז ןּוא טנזיוט ריפ ,תושפנ עלַא ;תושּפנ

 םעד ןּופ רָאי ןטסקיסיײרד ןּוא ןּביז ןיא ןעװעג זיא סע ןּוא*
 ,שדֹוח ןטפלעווצ ןיא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ןיִכִיֹוהי ןּופ תולג

 ,,,..,,,.םתעשע,תםת,תע.ע, עם.( 222: ,2 יי עני גיי יי עי ערע ריר ריעל קריעה לי ריי ריר ערי יי רייע ריי עט
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 ךֵדֹורמ-ליִוָא טָאה ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטסקיצנַאװצ ןּוא ףניפ ןיא -
 ,ךלמ ןרָאװעג זיא רע סָאװ רָאי םעד ןיא ,לבָּב ןּופ ךלמ רעד
 ןּוא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ןיִכִיֹוהְי ןּופ ּפָאק םעד ןּביױהעגפיױא
 טדערעג טָאה רע ןּוא* .הסיפּת ןּופ ןגױצעגסױרַא םיא טָאה
 יד רעּביא לּוטש ןייז טלעטשעג טָאה ןּוא ,ךַאלטניירפ םיא ּוצ
 טָאה רע ןּוא* .לבָּב ןיא םיא ייּב סָאװ םיכלמ יד ןּופ ןלּוטש

 םיא ייּב ןסענעג טָאה רע ןּוא ;רעדיילק-הסיפּת ענייז ןטיּבעגמּוא :
 ,שינעמוקסיוא ןייז ןּוא* .ןּבעל ןייז ןּופ געט עלַא ,דימּת טיורּב -

 םעד ןּופ ןרָאװעג ןּבעגעג םיא זיא ,שינעמוקסיוא עקידנעטש ַא
 עלַא ,טױט ןייז ןּופ גָאט םּוצ זיּב ךַאלגעטגָאט לבָּב ןּופ ךלמ
 .ןּבעל ןייז ןּופ געט
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 לאָקוִחִי

 א טָאג ןּופ ןעגנואעז טעז לאקזָחִי

 = לארׂשי ּוצ ןלאקזָחי טקיש טָאג

 : רעטכעוו ַא--איבנ רעד

 : םּוטש ןּוא זיוה ןיא ןסָאלשעגנייַא לאקזֶחי

 ד לַאוקיש סמיַלשּורי ןּופ רעדליּב עשילָאּבמיס

 ו ףָארטש רעקידעמּוק רעד ןּופ גָאזנָא

 ח םּוטקילײה ןיא יירענידנצעג

 ט עקידניז יד ןּופ גנוגיליטרַאפ

 ֵ טָאג ןּופ גנּואעז ַא רעדיװ

 אי האּובניּפָארטש ַא

 אי םִיַלָשּורי ןּופ ּפָא ךיז טּוט הניכש יד

 בי תולג ןיא ןײנקעװַא םעד ןּופ גנולעטשרָאפ עשילָאּבמיס

 בי תואּובנ יד ןיא ןעלפייווצ סָאװ יד ןגעק

 י סנרעגָאזרָאװ ןּוא םיאיבנ עשלַאפ יד ןנעק

 רעייז ןיא טסנידנצעג טימ טָאג ייּב ןגערפ ןעמּוק סָאװ יד ןגעק

 די ןצרַאה

 ןּופ תּוכֹז ןיא ןרעװ טניושרַאפ טינ טעװ דנַאל עקידניז סָאד

 די םיקידצ עכַאלטע

 וט קָאטשנײװ ןטימ לשמ רעד

 זט טָאג ּוצ טפַאשיײרטמּוא סלארׂשי

 ןי טַאררַאפ סּוהָיִקדִצ ךלמ רעּביא לשמ

 :חי עשר םעד ןּוא קידצ םעד ןּופ גנוטלעגרַאפ עטכערעג יד

 טי לארׂשי ןּופ ןטשריפ יד ףיוא דילנָאלק

 כ טײקינעּפשרעדיװ ןּוא טסנידנצעג



 1 אכ - ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ףיוא ןּוא םִיַלָשּורי ףיוא דרעװש יד

 ןובב םִיַלָשּורי ןּופ דניז יד

 1 "נב ןֹורמֹוׁש ןּוא םִיַלָׁשּורי ;רעטסעװש עקידניז ײװצ יד

 1 דכ םִיַלָשּורי ןּופ גנורעטשעצ רעד ןגעװ ּפָאט םעד ןּופ דליּב סָאד

 ופ דכ לארׂשי רַאפ ןכייצרָאפ ַא ,ּבײװ סאיבנ םעד ןּופ טיוט רעד

 זו! הב ןֹומַצ ןּופ רעדניק יד ףיוא האּובנ

 8 הכ בָאֹומ ףיוא האּובנ

 12 הכ םֹודֶא ףיוא האּובנ

 15 הכ םיּתשִלּפ יד ףיוא האּובנ

 1 וכ רֹוצ ףיוא האּובנ

 20 חכ ןֹודיצ ףיוא האּובנ

 1 טכ םִיַרצִמ ףיוא האּובנ

 1; רעײרטמּוא רעד ןּוא רעטכעוו רעיירט רעד

 20 גל ןעמּונעג זיא םִיַלָׁשּורי זַא גָאזנָא רעד

 טול יז טמּוק דנַאל סָאד זַא טרעלק קלָאּפ עקידניז סָאד

 23 גל טכער

 40 גל גנּולײװרַאפ ַא יו קלָאפ םייּב ןענייז דיר סאיבנ םעד

 1 דל רעכּוטסַאּפ עטכעלש יד

 1 הל םֹודֶא ףיוא האּובנ

 1 ול לארׂשי ןּופ גנוטכירפיוארעדיוו יד

 1 ול רענייּב עטיוט ןּופ גנואעז יד

 15 ול םיטבש עלַא ןּופ גניגינייארַאפ יד

 1 חל גֹוגָמ דנַאל ןּופ גֹונ

 יז 8 שדקמה-תיּב ןקידעמּוק םעד ןּופ גנּואעז יד

 8 גמ חּבומ ןּופ גנּואייװנייא

 1 דמ ןּבָאנּפָא עקילײה יד ןּוא שדקמה-תיּב ןיא טסניד רעד

 1 המ דנַאל םעד ןּופ גנולייטסיוא

 9 המ גָאװ ןּוא סָאמ רעקיטכיר ַא ןגעוו

 13 המ ןעגנודײשּפָא יד
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 םיבֹוטסםוי יד ןיא תונּברק יד

 טשריפ םעד ןּופ תונּברק יד

 טשריפ םעד ןּופ םּוטנגייא סָאד

 תונּברק יד ןכָאק ּוצ ּוװ רעטרע

 שדקמהזתיּב ןּופ סיורא טסילפ סָאװ רעסַאװרעדנּוװ רעד

 םיטבש ףלעווצ יד ןּופ ןצענערג יד

 ןרעיוט ףלעװצ עריא ןּוא טָאטש עקיליײה יד



 הא יי טו
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 לאקוֶחי

 ,שדֹוח ןטריפ ןיא ,רָאי ןטסקיסיײרד ןיא ןעוועג זיא סע ןּואי ןא
 יד ןשיװצ ןעװעג ןיּב ךיא ןעװ ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטפניפ ןיא

 ,ןעלמיה יד טנפעעג ךיז ןּבָאה ,רָבּכ ךייט םייּב ענעּבירטרַאּפ
 ןּופ גָאט ןטפניפ ןיא .טָאג ןּופ ןעננואעז ןעזעג ּבָאה ךיא ןּוא
 ךלמ ןּופ תולג םעד ךָאנ רָאי עטפניפ סָאד זיא סָאד-שדֹוח
 ןוז םעד לאקֶחי ּוצ טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןעװעג זיא*-ןיכִיֹוי
 ;רָבּכ ךייט םייּב םידשַּכ יד ןּופ דנַאל ןיא ,ןהֹּכ םעד ,ןיוּוּב ןּופ
 .םיא ףיוא ןעװעג ןטרָאד זיא טָאג ןּופ טנַאה יד ןּוא

 ןעמּוקעגנָא זיא טניװמערוטש ַא טשרע ,ןעזעג ּבָאה ךיא ןּואי
 ןוא רעייפ ןקירעקַאלפ ַא טימ ןקלָאװ רעסיורג ַא ,ןופצ ןּופ
 רעד יװ ױזַא םיא ןּופ ןטימ ןיא ןּוא ;םיא םּורַא דנור ןייש ַא
 ןופרעד ןטימ ןיא ןּוא* .רעייפ ןּופ ןטימ ןיא--ןיטשרּוּב ןּופ קילּבנָא
 ןעוועג זיא סָאד ןּוא .תויח ריפ ןּופ טלַאטשעג יד ןעװעג זיא
 .ןשטנעמ ַא ןּופ טלַאטשעג יד טַאהעג ןּבָאה יז :ןעוסיוא רעיײז
 ןעלגילפ ריפ ןּוא ,ןעװעג רעכַאלטיאייּב ןענייז רעמינּפ ריפ ןּואי
 עכיײלג ןעװעג ןענייז סיפ ערעיײז ןּוא  .יײז ןּופ רעכַאלטיא יב
 טירטסּופ רעד יװ ױזַא ןעװעג ןענייז טירטסּופ ערעייז ןּוא ,סיפ
 .רעּפּוק עקנַאלּב יװ ױזַא טלקנופעג ןּבָאה יז ןּוא ;ּבלַאק ַא ןּופ
 ערעיײז רעטנּוא ןּופ ןעװעג ןענייז ןשטנעמ ַא ןּופ טנעה ןּואי
 ערעייז ןּוא רעמינּפ ערעייז ןּוא ;ןטײז ריפ ערעיײז ףיוא ןעלגילפ
 טפעהַאּב ןעװעג ןענייז ןעלגילפ ערעיײזי-ןריפ יז ייּב ןעלנילפ
 ;ןייג רעייז ייּב טיײרדענמּוא טינ ךיז ןּבָאה-ןרעדנַא םּוצ רענייא
 ןואיי .ןעגנַאגעג יז ןענייז םינּפ ריא ןּופ טייז רעד ּוצ עכַאלטיא
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 ַא ןּופ םינּפ ַא :ןעװעג זיא רעמינּפ ערעייז ןּופ טלַאטשעג יד
 ייּב טייז רעטכער רעד ףיוא ּבייֵַל ַא ןּופ םינּפ ַא ןּוא ;ןשטנעמ
 ייּב טייז רעקניל רעד ןּופ סקָא ןַא ןּופ םינּפ ַא ןּוא ;ןריפ יז
 ןענייז ױזַא* .ןריפ יז ייּב רעלדָא ןַא ןּופ םינּפ ַא ןּוא ;ןריפ יז
 ןעװעג ןענייז ןעלגילפ ערעייז ןּוא ;רעמינּפ ערעייז ןעװעג
 רעכַאלטיא ןּופ ײװצ ;ּוצ ךייה רעד ּוצ טײרּפשעגרעדנַאנַאפ
 טקעדַאּב ןּבָאה ײװצ ןּוא ,רעדנַאנײא ןָא טפעהַאּב ןעװעג ןענייז
 / םינּפ ריא ןּופ טייז רעד ּוצ עכַאלטיא ןּוא* .רעּבײל ערעיײז
 ןענייז ,ןייג ּוצ ןעװעג זיא טסייג רעד ןיהּוװ ;ןעגנַאגעג יז ןענייז
 / ןוא= .ןייג רעייז יּב טיירדעגמּוא טינ ךיז ןּבָאה יז ;ןעגנַאגעג ייז
 / יװ יװַא ןעװעג זיא ,ןעזסיוא רעייז ,תויח יד ןּופ טלַאטשעג יד
 / -דנַארּב ןּופ ןעוסיוא סָאד יװ ױזַא ;רעייּפ ןליוק עקידענערּב
 . רעייפ סָאד ןּוא ;תויח יד ןשיװצ ןעגנַאנעגמּוא סָאד זיא רעצלעה
 . ןעננַאגעגסױרַא זיא רעייפ םעד ןּופ ןּוא ,ןייש ַא טַאהעג טָאה
 ; יװ ױזַא ,קירוצ ןּוא ןיה ןפָאלעג ןענייז תויח יד ןּוא-* .ץילּב ַא
 | .לַארטשצילּב ַא ןּופ ןעזסיוא סָאד

  ןיא דָאר ןייא ּוצ טשרע ,תויח יד טקּיקעגנָא ּבָאה ךיא ןּואי*
 סָאד** ,רעמינּפ ריפ ערעיײז ּוצ תויח יד ןּבעל דרע רעד ףיוא
 ; רעד יװ ױזַא ןעװעג זיא טעּברַא רעייז ןּוא רעדער יד ןּופ ןעזסיוא
 / יז ייּב ןעװעג זיא טלַאטשעג ןייא ןּוא ,ןײטשדלָאג ןּופ קילּבנָא
 . יװ יװַא ןעועג זיא טעּברַא רעיײז ןּוא ןעזסיוא רעייז ןּוא ;ןריּפ
 / ,ןעגנַאגעג ןענַײז יז זַא* .דָאֵר ַא ןיא דָאר ַא ןייז טלָאװ סע
 -מוא טינ ךיז ןְּבָאה יז ;ןטײז ריפ ערעיײז ּוצ ןעגנַאגעג יז ןענייז
 / טַאהעג ןּבָאה ַײז יא-ןפייר ערעיײז ןּוא= .ןייג רעייז ייּב טיירדענ
 ערעַײז ןּוא ;טײקידארֹומ ַא טַאהעג ןּבָאה יז יא ,טייקכיוה ַא
 ןוא* .ןריפ יז ייּב םּורַא דנּור ןגיוא טימ לּופ ןעװעג ןענייז ןפייר
 ןּבעל רעדער יד ןעגנַאנעג ןעניז ,ןעננַאגעג ןענייז תויח יד זַא
 ןּבָאה ,דרע רעד ןופ ןּביױהעגפיוא ךיז ןְּבָאה תויח יד זַא ןּוא ;ייז
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 ןעוװעג זיא טסייג רעד רָאנ ןיהּוװ* .רעדער יד ןּביוהעגפיוא ךיז
 ,ןייג ּוצ ןעוועג זיא טסייג רעד ּוװ ןיהַא ןעגנַאגעג יז ןענייז ,ןייג וצ
 םורָאװ ,ייז טימ ךיײלנַאּב ןּביוהעגפיוא ךיז ןּבָאה רעדער יד ןּוא
 ןענייז ענעי זַא* .רעדער יד ןיא ןעװעג זיא תויח יד ןּופ טסיײג רעד
 ,טלעטשעגּפָא ךיז ןּבָאה ענעי זַא ןּוא ,ןעגנַאגעג יז ןענייז ,ןעגנַאגעג
 ןּביוהעגפיוא ךיז ןּבָאה יז זַא ןּוא ;טלעטשענּפָא ךיז יז ןּבָאה
 טימ ךײלנַאּב רעדער יד ןּביױהעגפיוא ךיז ןּבָאה ,דרע רעד ןּופ
 .רעדער יד ןיא ןעװעג זיא תויח יד ןּופ טסייג רעד םורָאװ ,ַײז

 טלַאטשעג יד ןעוועג זיא תויח יד ןּופ ּפעק יד רעּביא ןּוא=
 -סיוא ,וייַא ןקידארֹומ ןּופ קילּבנָא רעד יװ ױזַא ,למיה ַא ןּופ
 םעד רעטנוא ןּוא* .ןּבױא ןּופ ּפעק ערעייז רעּביא טיײרּפשעג

 ןועקַא ךיילג רענייא ,ןעלגילפ ערעייז ןעװעג ןענייז למיה !
 ּוצ ,טקעדענוצ ןּבָאה יז ןּופ רעכַאלטיא ןּופ ייווצ ּוצ ;ןרעדנַא
 .רעּבײל ערעייז טקעדענוצ ןּבָאה יז ןּופ רעכַאלטיא ןּופ ײװצ
 ןּופ שיורעג סָאד טרעהעג ךיא ּבָאה ,ןעגנַאגעג ןענייז יז זַא ןּוא
 ױזַא ,ןרעסַאװ עסיורג ןּופ שיורעג סָאד יװ ױזַא ,ןעלגילפ ערעיײז
 סָאד יװ ױזַא ,שיורעג קידלמּוט ַא ,ןקיטכַאמלַא ןּופ לוק רעד יװ
 יז ןּבָאה ,טלעטשענּפָא ךיז ןּבָאה יז זַא ;הנחמ ַא ןּופ שיורעג
 שיורעג ַא ןרָאװעג זיא סע ןּוא* .ןעלגילפ ערעייז טזָאלעגּפָארַא
 ךיז ןּבָאה יז זַא ,ּפעק ערעייז ףיוא סָאװ למיה םעד רעּביא
 .ןעלגילפ ערעייז קידנזָאלּפָארַא ,טלעטשענּפָא

 ןעוועג זיא ּפעק ערעייז ףיוא סָאװ למיה םעד רעּביא ןּואי*
 ;ןָארט ַא ןּופ טלַאטשעג יד ,ןײטשריּפַאס ןּופ ןעזסיוא סָאד יװ ױזַא |

 יװ ױזַא טלַאטשעג ַא ןָארט םעד ןּופ טלַאטשעג רעד ףיוא ןּוא
 בָאה ךיא ןּוא= .םיא ףיוא ןּביױא ,ןשטנעמ ַא ןּופ ןעזסיוא סָאד

 -רעד םַארניײַא ןַא טימ ,ןיטשריּב ןּופ קילּבנָא םעד יװ ױזַא ןעזעג -
 ןעזסיוא םעד ןּופ ,רעייפ ןּופ ןעזסיוא סָאד יװ ױזַא םּורַא דנור ּוצ

 ןדנעל ענייז ןּופ ןעזסיוא םעד ןּפ ןּוא ;ףױרַא ןּוא ןדנעל ענייז ןּופ -
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 טימ ,רעייפ ןּופ ןעזסיוא סָאד יװ ױזַא ןעזעג ךיא בָאה ּפָארַא ןּוא
 - ןגיובנגער ןּופ ןעוסיוא סָאד יװ ױזַא* .םיא םּורַא דנור ןייַש ַא

 סָאד ןעװעג זיא יױזַא ,ןגער ןּופ גָאט ַא ןיא ןקלָאװ ןיא זיא סָאװ
 -סיוא סָאד ןעוועג זיא סָאד .םּורַא דנּור ןייֵש םעד ןּופ ןעזסיוא
 בָאה ךיא יװ ןּוא .טכַארּפ סטָאג ןּופ טלַאטשעג רעד ןּופ ןעז
 ּבָאה ךיא ןּוא ,םינּפ ןיימ ףיוא ןלַאפעג ךיא ןיּב ױזַא ,ןעזעג סע
 .טדער סָאװ םענייא ןּופ לוק ַא טרעהעג

 ףיוא ךיז לעטש ,דניקנשטנעמ :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה רע ןּוא
 טסײג ַא ןּוא* .ריד טימ ןדער לעװ ךיא ןּוא ,סיפ עניײד

 ךימ טָאה ןּוא ,רימ ּוצ טדערעג טָאה רע יװ ,רימ ןיא ןײרַא זיא
 םעד טרעהעג ּבָאה ךיא ןּוא ,סיפ עניימ ףיוא טלעטשעגפיוא
 :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה רע ןּוא* .רימ ּוצ טדער סָאװ

 ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ ךיד קיש ךיא ,דניקנשטנעמ
 םיטבש עקינעּפשרעדיװ יד ּוצ
 ;רימ ןָא טקינעּפשרעדיװ ןּבָאה סָאװ
 רימ ןָא ןכָארּבעג ןּבָאה ןרעטלע ערעייז ןּוא יז
 .גָאט ןקיטנייה זיּב שזַא
 . :רעצרעה עטרַאה ןּוא רעמינּפ עטיישרַאפ ןּבָאה רעדניק יד ןּואּי

 :ייֵז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא ,ךיד ךיא קיש יז ּוצ
 ;רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא
 ,ןרעה ןלעװ יז ייס ,יײז ןּוא

 --ןדיימרַאפ ןלעװ יז ייס ןּוא .
 --יז ןענייז לדניזעג קינעּפשרעדיװ ַא םורָאװ
 .יז ןשיווצ ןעוװעג זיא איבנ ַא זַא ןסיו יז ןלָאז

 ,דניקנשטנעמ ּוד ןּוא*
 ,ייז רַאפ ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז
 ,דייר ערעיײז רַאפ ןּבָאה ארֹומ טינ ןּוא
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 ,ריד םּורַא ןענייז סקעװעגכעטש ןּוא רענרעד םנה
 ;ןציז ּוטסּוט ןענָאיּפרָאקש ןשיװצ ןּוא
 ,ןּבָאה ארֹומ טינ ּוטסלָאז דיר ערעייז רַאפ
 ;ןטסגנַא טינ ּוטסלָאז םינּפ רעייז רַאפ ןּוא
 .ייז ןענייז לדניזעג קינעּפשרעדיװ ַא םורָאװ
 ,ייז ּוצ רעטרעוו עניַײמ ןדער טסלָאז ןּואי
 ,ןרעה ןלעװ יז ייס
 ;ןדײמרַאפ ןלעװ יז ייס ןּוא
 .ייז ןענייז טייקינעּפשרעדיװ רעטיול םורָאװ
 ;ריד ּוצ דער ךיא סָאװ רעה ,דניקנשטנעמ ּוד ןּוא
 ןייז קינעּפשרעדיװ טינ טסלָאז
 ;לדניזעג עקינעּפשרעדיװ סָאד יװ
 .ריד ּביג ךיא סָאװ סע ןּוא ,ליומ ןייד ףיוא ךַאמ

 -סיוא זיא טנַאה ַא טשרע ,ןָאטעג קּוק ַא ּבָאה ךיא ןּואי
 ַא ןּופ הלינמ ַא ןעוװעג זיא ריא ןיא ,עז ןּוא ,רימ וצ טקערטשעג
 זיא יז ןּוא ,רימ רַאפ טײרּפשעגסױא יז טָאה רע ןּוא" .ְךּוּב
 ףיוא ןּוא ,קינײװנסױא ןּופ ןּוא קינײװעניא ןּופ ןּבירשַאּב ןעװעג
 .יײװ ןּוא שינעצפיז ןּוא ןגָאלק ןּבירשעגנָא ןעװעג זיא ריא
 ;טגָאזעג רימ ּוצ טָאה רע ןּואי }

 ,סע ,טסניפעג ּוד סָאװ ,דניקנשטנעמ
 ,הלינמ עקיזָאדיד סע
 .לארׂשי ןּופ זיוה םעד ּוצ דער יג ןּוא

 ןּבעגעג רימ טָאה רע ןּוא ,ליומ ןיימ טנפעענפיוא ךיא ּבָאה*
 :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה רע ןּוא .הלינמ עקיזָאדיד ןסע

 ,ןזיײּפשנָא ּוטסלָאז ךיוּב ןייד ,דניקנשטנעמ
 ,ןליפנָא ּוטסלָאז דײװענניא ענייד ןּוא
 .ריד ּביג ךיא סָאװ הליגמ רעקיזָאדרעד טימ
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 ױזַא ליומ ןיימ ןיא ןעװעג זיא יז ןּוא ,ןסעגעג ּבָאה ךיא ןּוא
 .טייקסיז ןיא קינָאה יװ
 טגָאזעג רימ ּוצ טָאה רע ןּואי

 ,לארׂשי ןּופ זיוה םעד ּוצ םּוק יג ,דניקנשטנעמ
 .ייז ּוצ רעטרעוו עניימ טימ ןדער טסלָאז ןּוא
 ךַארּפש רעלעקנוט ַא טימ קלָאפ ַא ּוצ טינ םורָאװ"
 ,טקישעג ּוטסרעװ גנוצ רערעווש ַא ןּוא
 ;לארׂשי ןּופ זיוה םעד ּוצ טרעיינ
 ךס ַא רעקלעפ ּוצ טינ"
 ,גנוצ רערעווש ַא ןּוא ךַארּפש רעלעקנוט ַא טימ
 .רעטרעוו ערעייז טינ טסיײטשרַאפ ּוד סָאװ
 ,טקישעג יז ּוצ ךיד טלָאװ ךיא זַא ,רָאװרַאּפ
 .ריד ּוצ טרעהענּוצ ָאי יז ןטלָאװ
 ,ריד ּוצ ןרעהּוצ ןלעװ טינ ןלעװ לארׂשי ןּופ זיוה סָאד רעּבָאי
 ;רימ ּוצ ןרעהּוצ טינ ןליװ יז םורָאװ
 לארׂשי ןּופ זיוה עצנַאג סָאד םורָאװ
 .רעצרעה עטיישרַאפ ןּוא סנרעטש עטרַאה ןּבָאה
 ,םינּפ רעייז ןגעקַא טרַאה םינּפ ןייד טכַאמעג ּבָאה ךיא ,עזי

 .ןרעטש רעייז ןגעקַא טרַאה ןרעטש ןייד ןּוא
 ,ולעפ ןּופ רעטרַאה טנעמיד יוו'
 ;ןרעטש ןייד טכַאמעג ךיא ּבָאה
 ,ייז רַאפ ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז
 ;םינּפ רעייז רַאפ ןטסגנַא טינ ןּוא
 .ייז ןענייז לדניזעג קינעּפשרעדיװ ַא םורָאװ

 ,דניקנשטנעמ :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה רע ןּוא"
 ,ריד ּוצ ןדער לעװ ךיא סָאװ רעטרעװ עניימ עלַא
 ,ןצרַאה ןייד ןיא ןײרַא םענ
 .רעה ןרעיוא ענייד טימ ןּוא
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 ,ענעּבירטרַאפ יד ּוצ םּוק יג ןּואי
 ,קלָאפ ןייד ןּופ רעדניק יד ּוצ
 :ייז ּוצ ןגָאז ןּוא ,יײז ּוצ ןדער טסלָאז ןּוא
 ;רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה יױװַא
 ,ןרעה ןלעװ יז ייס
 .ןדיימרַאפ ןלעו יז ייס ןּוא

 טרעהעג ּבָאה ךיא ןּוא ,ןּביױהעגפיוא ךימ טָאה טניװ ַא ןּואי
 זיא טּביױלעג :שינרעטיצדרע סיורג ַא ןּופ שיורעג ַא רימ רעטניה
 יד ןּופ שיורעג סָאד ןּוא* ;טרָא ןייז ןיא טָאג ןּופ טכַארּפ יד
 ןוא ,ןרעדנַא ןָא רענייא קידנרירנָא ךיז תויח יד ןּופ ןעלגילַפ
 ַא ןּופ שיורעג ַא-ייז טימ ךיײלנַאּב רעדער יד ןּופ שיורעג סָאד
 ,ןּביוהעגפיוא ךימ טָאה טניוװ רעד ןּואי* .שינרעטיצדרע סיורג
 ַא ןעננַאנעג ןיּב ךיא ןּוא ;ןעמּונעגקעװַא ךימ טָאה ןּוא
 זיא טָאג ןּופ טנַאה יד ןּוא ,טימעג סייה ןיימ ןיא רעטרעטיּברַאפ
 -רַאפ יד ּוצ ןעמּוקענ ןיּב ךיא ןּוא** .רימ ףיוא קרַאטש ןעװעג
 ,רָבּכ ךייט םייּב ןסעועג ןענייז סָאװ ,ביבָאילַּת ןייק ענעּבירט
 ןטרָאד ןיּב ךיא ןּוא ;ןסעזעג ןענייז יז ּוװַא ןסעזעג ןיּב ךיא ןּוא
 .ייז ןשיװצ רענעמּונַאּב ַא געט ןּביז ןסעזעג

 סָאד ןעװעג זיא ,געט ןּביז ןּופ ףוָס םּוצ ןעװעג זיא סע ןּואי*
 רעטכעוו א ,דניקנשטנעמיי :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ טָאג ןּופ טרָאװ
 ּוד וַא ןּוא ,לארׂשי ןּופ זיוה םעד רַאפ טכַאמעג ךיד ךיא ּבָאה
 ןּופ ןענערָאװ יז ּוטסלָאז ,טרָאװ ַא ליומ ןיימ ןּופ ןרעה טסעװ
 ּוטסּומ ןּברַאטש :ןטכעלש םעד ּוצ גָאז ךיא זַא* .ןגעװטעניײמ
 ּוצ טדערעג טינ ןּוא ,טנרָאװעג טינ םיא טסָאה ּוד ןּוא ;ןּברַאטש
 לָאז רע ידּכ ,געװ ןטכעלש ןייז ןּופ ןטכעלש םעד ןענערָאװ
 ןּוא ,דניז ןייז רַאפ ןּברַאטש ,רעטכעלש רעד ,רע טעװ ,ןּבעל

 ּוד ּביױא רעּבָא* .טנַאה ןייד ןּופ ןענָאמ ךיא לעװ טּולּב ןייז -
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 | טרעקעגמּוא טינ ךיז טָאה רע ןּוא ,ןטכעלש םעד טנרָאװעג טסָאה
 / רע טעװ ,געװ ןטכעלש ןייז ןּופ ןּוא ,טייקיטכעלש ןייז ןּופ
 / .שפנ ןייד ןעװעג ליצמ טסָאה ּוד ןּוא ,דניז ןייז רַאפ ןּברַאטש
 ; ,טייקיטכערעג ןייז ןּופ ּפָא ךיז טרעק רעטכערעג רעד זַא ןּואי
 / ;םיא רַאפ גנולכיורטש ַא ןגייל ךיא לעװ ,טכערמוא טּוט רע ןּוא
 / רע טעװ ,טנרָאװעג טינ םִיא טסָאה ּוד לײװ .ןּברַאטש טעװ רע
 | טָאה רע סָאװ ןטייקיטכערעג ענייז ןּוא ,אטח ןייז רַאפ ןּברַאטש
 ' ךיא לעװ טּולּב ןייז .ןּוא ,ןרעװ טנָאמרעד טינ ןלעװ ,ןָאטעג
 | ,טנרָאװעג םיא טסָאה ּוד ּביוא רעּבָאי* .טנַאה ןייד ןּופ ןענָאמ

 לי

 בי

 רע ןּוא ,ןקידניז טינ לָאז רעטכערעג רעד זַא ,ןטכערעג םעד
 ךיז טָאה רע לײװ ,ןּבעל ןּבַײלּב רע טעװ ,טקידניזעג טינ טָאה
 .שפנ ןייד ןעװעג ליצמ טסָאה ּוד ןּוא ,ןענערָאװ טוָאלעג

  ןּוא ,רימ ףיוא ןעװעג ןטרָאד זיא טָאג ןּופ טנַאה יד ןּואיי
 / ןּוא ,לָאט םּוצ סױרַא יינ ,ףיוא ייטש :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה רע
 / ,ןענַאטשענפיוא ךיא ןיּב* .ריד טימ ןדער ךיא לעװ ןטרָאד
 / טָאג ןּופ טכַארּפ יד טשרע ,לָאט םּוצ ןעגנַאגענסױרַא ןיּב ןּוא
 . םייּב ןעזעג ּבָאה ךיא סָאװ טכַארּפ יד יװ יװַא ,ןטרָאד טייטש
 / טסיײיג ַא ןוא"* .םִינּפ ןיימ ףיוא ןלַאפעג ןיּב ךיא ןּוא ;רֶבּכ ךייט
  ץניימ ףיוא טלעטשענפיוא ךימ טָאה ןּוא ,רימ ןיא ןײרַא ויא
 1 :טנָאזעג רימ ּוצ טָאה ןּוא ,טדערעג רימ טימ טָאה רע ןּוא ;סיפ

 | .זיוה ןייד ןיא ךיז סילשרַאפ םּוק

0 

| 

 ,קירטש ריד ףיוא ףױרַא טּוט עמ
 ,טימרעד ןדניּב ךיד טעװ עמ ןּוא
 .ייז ןשיווצ ןַײגסױרַא טינ טסעוו ןּוא

 ,ןעמּוג ןייד ןָא ןטפעהַאּב ךיא לעװ גנּוצ ןייד ןּוא*י
 ,ןייז םּוטש טסלָאז ידּכ

 ,עו ,דניקנשטנעמ ּוד ןּוא*
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 ;חיכֹומ-לעּב ַא ןייז טינ יז טסלָאז ןּוא
 .ייז ןענייז לדניזעג קינעּפשרעדיװ ַא םורָאװ
 ,ריד טימ דער ךיא ןעוו טשרעיי

 ;לױמ ןייד ןענעפע ךיא לעװ
 :ייז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא
 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה יװַא
 ,ןרעה לָאז ,ןרעה ליװ סָאװ רעד
 ;ןדיײמרַאפ לָאז ,ןדיימרַאפ ליװ סָאװ רעד ןּוא
 .ייז ןענייז לדניזעג קינעּפשרעדיװ ַא םורָאװ

 ,לניצ ַא ריד םענ ,דניקנשטנעמ ּוד ןּואי יד
 ,ריד רַאפ ןגײלקעװַא םיא טסלָאז ןּוא

 .םִיַלָשּורי-טָאטש ַא םיא ףיוא ןצירקסיוא ןּוא
 ,גנורעגעלַאּב ַא ריא ףיוא ןכַאמ טסלָאז ןּוא*
 ,רעױמרעגעלַאּב ַא ריא םּורַא ןעיוּב ןּוא
 ,לַאװדרע ןַא ריא םּורַא ןטישנָא ןּוא
 ;תונחמ ריא ןגעקַא ןלעטש ןּוא
 .םּורַא דנּור קעּבמערּוטש ריא ןגעקַא ּוט ןּוא
 ,ןַאפ ענרעזייַא ןַא ריד םענ ּוד ןּואי
 טנַאװ ענרעזײַא ןַא יװ ןלעטש יז טסלָאז ןּוא
 ;טָאטש רעד ןשיװצ ןּוא ריד ןשיװצ
 ,ריא ּוצ םינּפ ןייד ןרעק טסלָאז ןּוא
 ,גנורעגעלַאּב ןיא ןייז לָאז יז ןּוא
 .ןרעגעלַאּב יז טסלָאז ּוד ןּוא
 .לארׂשי ןּופ זיוה םעד רַאפ סָאד זיא ןכַײצ ַא
 ,טייז רעקניל ןייד ףיוא גיל ּוד ןּוא

 ריא ףיוא ןָאטּפױרַא טסלָאז ןּוא
 ;לארׂשי ןּופ זיוה םעד ןּופ דניז יד
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 ,ריא ףיוא ןגיל טסעוו ּוד סָאװ געט לָאצ יד
 .דניז ערעייז ןגָארט ּוטסעװ
 דניז ערעייז ןּופ ןרָאי יד טכַאמעג ריד ּבָאה ךיא ןּואי
 ;געט קיצניינ ןּוא טרעדנּוה יירד-געט לָאצ רעד ןגעקַא
 .לארשי ןּופ זיוה םעד ןּופ דניז יד ןגָארט טסעוװ ןּוא
 ,עקיזָאדיד ןקידנע טסעוװ ּוד זַא ןּוא*
 ,טייז רעטכער ןייד ףיוא ןגיל רעדיװ ּוטסלָאז
 :געט קיצרעפ הדּוהי ןּופ זיוה םעד ןּופ דניז יד ןגָארט ןּוא
 ,רָאי ַא רַאפ גָאט ַא
 .טכַאמעג ריד סע ךיא ּבָאה רָאי ַא רַאפ גָאט ַא
 ,םִיַלָשּורי ןּופ גנורענעלַאּב רעד ּוצ ןּואי
 םינּפ ןייד ןרעק ּוטסלָאז
 ,טזײלּבטנַא םערָא ןייד טימ
 .ריא ףיוא ןגָאז תואיבנ טסלָאז ןּוא
 ,קירטש ריד ףיוא ףױרַא ּוט ךיא ,עז ןּוא*
 ןעיירדמּוא טינ ךיז טסעוו ןּוא
 ,רערעדנַא רעד ףיוא טייז ןייא ןּופ
 .גנורעגעלַאּב ןייד ןּופ געט יד טסקידנע ּוד ויּב

 ןטשרעג ןּוא ץייװ ריד םענ ּוד ןּואי
 ,ץייװלקנּוט ןּוא שזריה ןּוא ןודניל ןּוא ךַאלּבעּב ןּוא
 ,ילּכ ןייא ןיא ןײרַא יז ּוט ןּוא
 ;טױרּב ּוצ ןכַאמ ריד יז טסלָאז ןּוא
 ,טייז ןייד ףיוא טסגיל ּוד סָאװ געט לָאצ יד
 .ןסע סע ּוטסלָאז ,געט קיצניינ ןּוא טרעדנּוה ירד

 ,ןסע טסעװ ּוד סָאװ ןסע ןייד ןּוא**
 ;גָאט ַא לקָש קיצנַאװצ ,גָאװ ַא טימ ןייז לָאז
 .ןסע סע ּוטסלָאז תעל-תעמ ּוצ תעל-תעמ ןּופ
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 ;ןעקנירט ּוטסלָאז סָאמ ַא טימ רעסַאװ ןּוא;י
 .ןעקנירט ּוטסלָאז תעל-תעמ ּוצ תעלי-תעמ ןּופ ןיה לטסקעז ַא
 ,ןסע סע ּוטסלָאז ןכּוק םענעטשרעג ַא יו יױװַא

 הָאֹוצ רעשישטנעמ ןּופ טיוק ףיוא ןּוא
 .ןגיוא ערעײז רַאפ ןקַאּב סע ּוטסלָאז

 :טנָאזעג טָאה טָאג ןּוא
 לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןסע ןלעװ יױזַא
 רעקלעפ יד ןשיווצ ןיירמּוא טיורּב רעיײז
 .ןסיוטשרַאפ ןיהַא יז לעװ ךיא סָאװ
 טינ ויא לעז ןיימ עז ,רַאה ּוד טָאג ,ײװ :טגָאזעג ךיא ּבָאה'*
 ּבָאה סטקּוצרַאפ ןּוא סנלַאפעג ןּוא ,ןרָאװעג טקינײרמּוארַאפ
 ליומ ןיימ ןיא ןּוא ,דנּוצַא ויּב ןּוא ןָא טנגוי ןיימ ןּופ ןסעגעג טינ ךיא
 :טגָאזעג רימ ּוצ רע טָאה* .שיילפ קידרעװמּוא ןעמּוקעג טינ זיא

 ,ןשטנעמ ןּופ טיוק טָאטשנָא רעדניר ןּופ טסימ ריד ּביג ךיא ,עז
 רימ ּוצ טָאה רע ןּואי* .ףיורעד טױרּב ןייד ןכַאמ טסלָאז ןּוא
 :טגָאזעג
 ,דניקנשטנעמ
 ,םִיַלָשּורי ןיא טיורּב ןּופ ןעלרעטנוא םעד ךערּבעצ ךיא ,עז
 ,גרָאז טימ ןּוא ,גָאװ ַא טימ טיורּב ןסע ןלעװ יז ןּוא
 .ןעקנירט יז ןלעװ שינעמונַאּב טימ ןּוא סָאמ ַא טימ רעסַאװ ןּוא
 ,רעסַאװ ןּוא טיױרּב ןייז טרענימעג ןלעװ יז לייוו'י

 ,ןרעדנַא ןטימ רענייא ןרעװ ןעמּונַאּב ןלעװ יז ןּוא
 .דניז ערעייז רַאפ ןײגנײַא ןלעװ ןּוא

 --דרעווש עפרַאש ַא ריד םענ ,דניקנשטנעמ ּוד ןּואי ןד
 ,ןעמענ ריד יז ּוטסלָאז רעסעמלָאג ַא רַאפ

 ;דרָאּב ןייד רעּביא ןּוא ּפָאק ןייד רעּביא ןריפרעּבירַא ןּוא
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 .ןלייטעצ סע ןּוא ןלָאשגָאװ ןעמענ ריד טסלָאז ןּוא
 ןענערּברַאפ רעייפ ןיא ּוטסלָאז קלח:טירד ַא;
 ,טָאטש רעד ןּופ ןטימ ןיא
 ;גנּורעגעלַאּב רעד ןּופ געט יד לּופ ןרעװ סע ןעוו
 ,ןעמענ ּוטסלָאז קלחיטירד ַא ןּוא
 ,םעד םּורַא דנּור דרעוװש רעד טימ ןגָאלש ןּוא
 ;טניװ ןרַאפ ןטַײרּפשעצ ּוטסלָאז קלחיטירד ַא ןּוא
 - .ייז רעטניה ןעיצסױרַא ךיא לעװ דרעווש ַא ןּוא
 ,לָאצ ןיא עכַאלטע ןּופרעד ןעמענ טסלָאז ןּואי

 .ןגערּב ענייד ןיא ןדניּבניַא יז ןּוא
 ,ןעכַאלטענ ןעמענ רעדיו וטסלָאז יז ןּופ ןּוא
 ,רעייפ ןטימ ןיא ןפרַאװנײרַא יז ןּוא
 ;רעיײפ ןיא ןענערּברַאפ ייז ןּוא
 רעייפ ַא ןײגסױרַא טעװ ןּופרעד
 .לארׂשי ןּופ זיוה ןצנַאג ןפיוא

 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה יװַא*
 ;םִיַלָׁשּורי זיא סָאד
 ,טַאטשַאּב יז ךיא ּבָאה רעקלעפ יד ןּופ ןטימ ןיא
 .ריא םּורַא דנּור רעדנעל טימ
 ןצעועג עניימ טקינעּפשרעדיװ טָאה יז ןּוא*

 ,רעקלעפ יד ןּופ רעמ זייּב ןָאט ּוצ
 --םיקּוח עניימ ןּוא
 ;ריא םּורַא דנּור סָאװ רעדנעל יד ןּופ רעמ
 ,טכַארַאפ יז ןּבָאה ןצעזעג עניימ םורָאװ
 .ןעגנַאגעג טינ יז ןענייז יז ןיא ,םיקּוח עניימ ןּוא
 :טגָאזעג ױזַא רַאה רעד טָאג טָאה םּורדִי
 ןּבעגעגנָא טָאה ריא לײװ

 0, ס-(,..
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 ;ךייַא םּורַא דנּור סָאװ רעקלעפ יד ןּופ רעמ
 ,ןעגנַאגעג טינ ריא טייז םיקּוח עניימ ןיא
 ;ןָאטעג טינ ריא טָאה ןצעזעג עניימ ןּוא
 ךייַא םּורַא דנּור סָאװ רעקלעפ יד ןּופ ןצעזעג יד יװ לָאמּוצ
 -ָאטעג טינ ריא טָאה
 :טנָאזעג ױזַא רַאה רעד טָאג טָאה םּורדי
 ,ריד ףיוא םּוק ךיוא ךיא ,עו
 ריד ןיא טּפשמ ַא ןָאט לעװ ןּוא
 .רעקלעפ יד ןּופ ןגיוא יד רַאפ
 ,ןָאטעג טינ ּבָאה ךיא סָאװ ריד ףיוא ןָאט לעװ ךיא ןּואי

 ,ןָאט טינ רעמ סנױזַא לעװ ךיא סָאװ ןּוא
 .ןטײקידרעװמּוא ענייד עלַא ןגעוו ןּופ
 ,ריד ןיא רעדניק ערעייז ןסע ןרעטלע ןלעװ םּורד"

 ,ןרעטלע ערעייז ןסע ןלעװ רעדניק ןּוא
 ,ריד ףיוא טּפשמ ַא ןָאט לעװ ךיא ןּוא
 עלַא ףיוא ןטײרּפשעצ ךיא לעװ ּבײלּברעּביא ןייד לַא ןּוא

 .ןטניװ
 ,רַאה רעד טָאג טנָאז ,ּבעל ךיא יװ יװַא ,םורדיי

 טקינײרמּוארַאפ םּוטקילײה ןיימ טסָאה ּוד לײװ ,רָאװרַאפ
 ןטייקסואימ ענייד עלַא טימ
 ,ןטייקידרעװמּוא ענייד עלַא טימ ןּוא
 ,ןרענימרַאפ זךידנ ךיוא ךיא לעװ םּורד
 ,ןעניוש טינ טעװ גיוא ןיימ ןּוא
 .ןעמירַאּברעד טינ לעװ ךיוא ךיא ןּוא
 ,ןּברַאטש טסעּפ ןּופ ןלעװ ריד ןּופ קלחיטירד ַא*

 ,ריד ןיא רעגנּוה ןּופ ןייגסיוא ןּוא
 ,ריד םּורַא דנּור ןלַאפ דרעווש ןכרּוד ןלעװ קלחיטירד ַא ןּוא
 ,ןטײרּפשעצ ןטניוװ עלַא ףיוא ךיא לעװ קלחיטירד ַא ןּוא



 17-13 ה לאקוחי 44

 .ייֵז רעטניה ןעיצסױרַא ךיא לעװ דרעווש ַא ןּוא
 ,ןייגסיוא טעװ סעּכ ןיימ ןוא:י

 ,יז ףיוא ןרָאצמירג ןיימ ןעּורַאּב לעװ ךיא ןּוא
 + ךימ לעװ ךיא ןּוא
 הוהי ךיא זַא ןסיוו ןלעװ יז ןּוא
 ,סָארדרַאפ ןיימ ןיא טדערעג ּבָאה
 .ייז ףיוא ןרָאצמירג ןיימ סיוא זָאל ךיא ןעוו
 הּפרח ַא רַאפ ןּוא ןּברּוח ַא רַאפ ןכַאמ ךיד לעװ ךיא ןוא+

 ,ריד םּורַא דנּור סָאװ רעקלעפ יד ןשיװצ
 .רעײניײּברַאפ ןכַאלטיא ןּופ ןגיוא יד רַאפ
 ,גנורעטסעל ַא ןּוא הּפרח ַא ןייז טעװ סע ןּואי

 ,קערש ַא ןּוא רסּומ ַא
 ,ריד םּורַא דנּור סָאװ רעקלעפ יד ייּב
 - ריד ףיוא טּפשמ ַא ּוט ךיא ןעוו
 --ןרָאצמירג ןּופ ןפָארטש טימ ןּוא ןרָאצמירג טימ ןּוא סעּכ טימ
 ;טדערעג ּבָאה הוהי ךיא
 ארעגנּוה ןּופ ןלייפ עוייּב יד יז ףיוא ןָא קיש ךיא ןעוו*

 ,ןעגנערּבּוצמּוא ףיוא ןענייז סָאװ
 ;ןעגנערּבוצמּוא ךייַא ןקיש יז לעװ ךיא סָאװ
 ,ךייַא ףיוא ןרעמ ךיא לעװ רעגנוה ןּוא
 .טיורּב ןּופ ןעלרעטנּוא םעד ןכערּבעצ ְךייַא לעװ ןּוא

 ,תויח עזייב ןּוא רעננוה ְךייַא ףיוא ןקישנָא לעװ ךיא ןּואיי
 ;ןזָאל רעדניק ןָא ךיד ןלעװ יז ןּוא
 ,ריד ךרוד ןייגכרּוד טעװ טּולּב ןּוא טסעּפ ןּוא
 .ריד ףיוא ןעננערּב ךיא לעװ דרעווש ַא ןּוא
 | .טדערעג ּבָאה הוהי ךיא

 .םיִעָרָה בֶעָרָה :ליּפשטרָאװ *
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 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ ןעוועג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּוא* |
 ,לארׂשי ןּופ גרעּב יד ּוצ םינּפ ןייד ּוט ,דניקנשטנעמי

 ,ייז ּוצ תואיבנ גָאז ןּוא
 ,לארׂשי ןּופ גרעּב ריא :ןגָאז טסלָאז ןּואי
 :רַאה םעד טָאג ןּופ טרָאװ סָאד טרעה
 רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה יױזַא
 ,ןכײה יד ּוצ ןּוא גרעּב יד ּוצ
 :ןלָאט יד ּוצ ןּוא סנּבָארג יד ּוצ
 ,דרעװש ַא ךייַא ףיוא גנערּב ךיא ,טעז
 .תֹומָּב ערעײַא ןעגנערּברעטנּוא לעװ ןּוא
 ,תוחּבומ ערעיײַא ןלעװ ןרעװ טסיװרַאפ ןּואי
 ;ןליײונּוז ערעײַא ןלעװ ןרעוו ןכָארּבעצ ןּוא
 ענעגָאלשרעד ערעייא ןלַאפ ןכַאמ לעװ ךיא ןּוא
 .רעטענּפָא ערעייַא רַאפ
 לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ םירנּפ יד ןָאטניהַא לעװ ךיא ןּוא'
 ,רעטענּפָא ערעייז רַאפ
 רענייּב ערעייַא ןטײרּפשעצ לעװ ךיא ןּוא
 .תוחּבומ ערעײַא םּורַא דנּור
 ,ןרעװ ברח טעטש יד ןלעװ רעטרעניֹוװ ערעײַא עלַא ןיא'
 ;ןרעװ טסיװרַאפ ןלעװ תֹומָּב יד ןּוא
 ,תוחּבזמ ערעיײַא ןלָאז ןרעװ טסיװ ןּוא ברח ידּכ
 ,רעטענּפָא ערעייַא ןלָאז יןרעװ טרעטשעצ ןּוא ןכָארּבעצ ןּוא
 ,ןליײזנוז ערעיײַא ןלָאז ןרעװ טקַאהעגּפָא ןּוא
 .קרעוו ערעײַא ןלָאז ןרעװ טקעמעגסיוא ןּוא
 ,ךייַא ןשיװצ ענעגָאלשרעד ןלעװ ןלַאפ ןּואי
 .הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיװ טעװ ריא ןּוא
 | :בַײלּברעּביא ןַא ןזָאל לעװ ךיא רעּבָאי =

 ,רעקלעפ יד ןשיװצ דרעוװש ןּופ ענענּורטנַא ןּבָאה טלָאז ריא זַא
 .ּותְּבׁשַנְו ּורְּבְשִנְו :ליּפשטרָאװ *
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 .רעדנעל יד ןיא טײרּפשעצ טרעוו ריא ןעוו
 ןענָאמרעד ךימ ןלעװ ענענורטנַא ערעײַא ןּואי
 ,ןיהַא ןרָאװעג ןעגנַאפעג ןענייז יז סָאװ רעקלעפ יד ןשיװצ
 ןכָארּבעצ ןעוועג ןיּב ךיא יװַא יו
 ןצרַאה ןטריפרַאפ רעייז ןגעוו ןּופ
 ,רימ ןּופ טרעקענּפָא ךיז טָאה סָאװ
 ןגיוא ערעייז ןגעוו ןּופ ןּוא
 ;רעטעגּפָא ערעייז ךָאנ טריפרַאפ ןעװעג ןענייז סָאװ
 ,ןײלַא ךיז רַאפ ןעלקע ךיז ןלעװ יז ןּוא
 ןָאטעג ןּבָאה יז סָאװ ןוייּב יד ןגעוו
 .ןטייקידרעװמוא ערעיײז עלַא ייּב

 ;הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיוװ ןלעװ יז ןּואיי
 טדערעג ךיא ּבָאה טסיומּוא טינ
 .וייּב עקיָאדסָאד ןָאט ּוצ יז

 ;רַאה רעד טָאג טנָאזעג טָאה יװַאי*
 ,טנַאה ןייד טימ שטַאּפ
 ,סּופ ןייד טימ ּפַאלק ןּוא
 ןטיײקידרעװמּוא עזייּב עלַא ףיוא יו :גָאז ןּוא
 ;לארׂשי ןּופ זיוה םעד ןּופ
 ,רעגנּוה ןּופ ,דרעווש ןּופ םורָאװ
 .ןלַאפ יז ןלעװ ,טסעּפ ןּופ ןּוא
 ,ןּברַאטש טסעּפ ןּופ טעװ רעטייוו רעדי*

 ,ןלַאפ דרעווש ןּופ טעװ רעטנָאנ רעד ןּוא
 רעטרענעלַאּב ןּוא רענעּבילּבעג רעד ןּוא
 :ןּברַאטש רעגנּוה ןּופ טעװ
 .ייֵז ףיוא ןרָאצמירנ ןיימ ןזָאלסױא לעװ ךיא ןּוא
 ,הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיװ טעװ ריא ןּואיי
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 רעטעגּפָא ערעייז ןשיװצ ןייז ןלעװ ענעגָאלשרעד ערעײז ןעוו
 | ,תוחּבומ ערעיײז םּורַא דנּור
 ,לגרעּב ןכיוה רעדעװטעי ףיוא
 ,גרעּב ןציּפש עלַא ףיוא
 ,םיוּב ןקיטפַאהגיײװצ רעדעװטעי רעטנּוא ןּוא
 ,םיוּבנכײא ןטכידעג רעדעװטעי רעטנּוא ןּוא
 ןּבעגעג ןטרָאד ןּבָאה יז סָאװ טרָא םעד ןיא
 .רעטענּפָא ערעייז עלַא ּוצ חיר ןקַאמשעג ַא
 ,ייז ףיוא טנַאה ןיימ ןקערטשסיוא לעװ ךיא ןּואי

 שינעטסיװ ןּוא טסיװ ַא דנַאל סָאד ןכַאמ לעװ ןּוא
 ,הָלבד רּבדמ ןּופ רעמ
 ;רעטרעניוװ ערעייז עלַא ןיא
 .הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיוװ ןלעװ יז ןּוא

 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ ןעוועג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּוא* ן
 ;רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא ,דניקנשטנעמ ּוד ןּוא;

 !לארׂשי ןּופ דרע רעד ּוצ ףָֹס ַא
 .דנַאל ןּופ ןקע ריפ יד ףיוא ףוָס ַא ןעמוקעג
 ,ריד ףיוא ףוָס ַא זיא דנּוצַאי
 ,ריד ףיוא ןרָאצ ןיימ ןקישנָא לעװ ךיא ןּוא
 ,ןגעוװ ענייד טול ןטּפשמ ךיד לעװ ןּוא
 ,ןטייקידרעװמּוא ענייד עלַא ריד ףיוא ןטלעגרַאפ ןּוא
 ,ןעניוש טינ ךיד טעװ גיוא ןיימ ןּוא
 ;ןעמירַאּברעד טינ לעװ ךיא ןּוא
 ,ריד ףיוא ןטלענרַאפ ךיא לעװ ןגעו ענייד טרעיינ
 ;ןּבײלּב טימ ןייד ןיא ןלעװ ןטייקידרעװמּוא ענייד ןּוא
 .הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיוו טעװ ריא ןּוא
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 ;רַאה רעד טָאג טנָאזעג טָאה יױזַאי
 !טמוק טָא קילגמוא רעדנּזַאּב ַא ,קילנמוא ןַא
 ,ןעמוקעג זיא ףוָס ַא'
 ,"ףוָס רעד ןעמוקעג
 ;ריד ףיוא ?טקעװרעד ךיז טָאה רע
 !סע טמּוק טָא
 ,ריד ּוצ ייר יד זיא ןעמּוקעגי

 ;דנַאל ןּופ רעניֹוװַאּב
 ,טייצ יד ןעמוקעג
 - ,המוהמ ןּופ גָאט רעד זיא טנָאנ
 ,גרעּב יד ןּופ ךליהעג רעד סיוא ןּוא
 ,ריד ףיוא ןרָאצמירג ןיימ ןסינסיוא ךיא לעװ דלַאּב דנּוצַאי
 ,סעּכ ןיימ ריד ףיוא ןזָאלסיוא ןּוא
 ,ןגעוװ ענייד טול ןטּפשמ ךיד ןּוא
 ,ןטיײקידרעװמּוא ענייד עלַא ריד ףיוא ןטלעגרַאפ ןּוא
 ,ןעניוש טינ טעװ גיוא ןיימ ןוא*
 ;ןעמירַאּברעד טינ לעװ ךיא ןּוא
 ,ריד ףיוא ןטלענרַאּפ ךיא לעװ ןגעוו ענייד טול
 ;ןּבײלּב טימ ןייד ןיא ןלעװ ןטייקידרעװמּוא ענייד ןוא
 .ןגָאלש ּוט הוהי ךיא זַא ןסיוו טעװ ריא ןּוא

 ,גָאט רעד זיא טָאי"
 !סע טמּוק טָא
 ,ייר יד זיא ןלַאפעגסיוא
 , ןקעטש רעד טָאה טצָארּפשעג
 .טייקיליװטּומ יד טָאה טילּבעג
 ןסקַאװעגסױא זיא טכערמואיי

 ;טײקיטכעלש ןּופ ןקעטש ַא ןיא
 .ץיקַה--ץק :ליּפשטרָאװ ב ,א
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 ,סױרַא טמּוק יז ןּופ טינ
 ,למעועג רעיײז ןּופ טינ ןּוא
 ;ילמּוטעג רעייז ןּופ טינ ןּוא
 .ייז ןיא טייקנּבױהעג ןייק ָאטינ ןּוא
 ,טייצ יד זיא ןעמוקעגי
 ;נָאט רעד טָאה טכיירגרעד -

 ,ןעיירפ טינ ךיז לָאז רעפיוק רעד
 ,ןרעיורט טינ לָאז רעפיוקרַאפ רעד ןּוא
 ,למעזעג ןצנַאג ריא ףיוא זיא ןרָאצמירג ַא םורָאװ
 ןטפיוקרַאפ םּוצ טעװ רעפיוקרַאפ רעד םורָאװי

 ;ןרעקמּוא טינ ךיז ןּבעל סנּבעל ןייז ןיא
 ,למעזעג ןצנַאג ריא ףיוא זיא גנואעז ַא לײװ
 ;ןרעקמּוא טינ ךיז לָאז סע
 ןּבעל ןייז ןיא דניז ןייז ןגעוו ןּופ ןּוא
 .ןטלַאהרעד טינ רענייק ךיז טעװ

 ,ןרָאה םעד ןזָאלּבעג* !
 ,גנידצלַא טיײרּבעגנָא ןּוא
 ;המחלמ ףיוא ןייג לָאז רעװ ָאטינ ןּוא
 ראי ןצנאק ריא ףיוא זיא ןרָאצמירג ןיימ םורָאװ
 ,דרעווש יד ןסיורעד"

 - ;רעגנּוה רעד ןּוא טסעּפ יד קינײװעניא ןּוא
 ,ןּברַאטש דרעוװש ןכרּוד טעװ דלעפ ןיא סָאװ רעד

 .ןסעפיוא טסעּפ ןוא רעגנוה םיא טעװ ,טָאטש ןיא סָאװ רעד ןוא ==
 ,ןענירטנַא ןלעװ ענענּורטנַא ערעייז ןוא'"

 ,גרעּב יד ףיוא ןייז ןלעװ ןּוא
 ,ןלָאט יד ןּופ ןּביױט יװ
 ;ןעמּורּב יז ןעּוט עלַא סָאװ
 . .דניז ןייז ןגעוו ןּופ רעכַאלטיא

 .םֶהֵמֲהַמ אֹלְו םֶנֹומֲהַמ אֹלְו םֶהֵמ אֹל :ליּפשטרָאװ *
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 ,ןרעװ ףַאלש ןלעװ טנעה עלַאיי
 .רעסַאװ טימ ןעניר ןלעװ ינק עלַא ןּוא

 ,רעדײלקקַאז ןטרּוננָא ןלעװ ייז ןּוא**
 -,ןקעדַאּב יז טעװ רעדיוש ַא ןּוא
 ,השיּב ַא ןייז טעװ רעמינּפ עלַא ףיוא ןּוא
 .ךילּפ ַא ּפעק ערעיײז עלַא ףיוא ןּוא
 ,ןפרַאװסױרַא ןסַאג יד ףיוא יז ןלעװ רעּבליז רעייז'י

 ,ןרעװ טײקינײרמּוא ןַא טעװ דלָאג רעייז ןּוא
 ןייז ליצמ ןענעק טינ יז טעװ דלָאג רעייז ןּוא רעּבליז רעייז
 ;ןרָאצמירג סטָאג ןּופ גָאט ןיא
 ןטעונַא טינ יז ןלעװ ּבײל רעייז
 ;ןליפנָא טינ יז ןלעװ דײװעגניא ערעייז ןּוא
 ,ןעװעג סָאד זיא דניז רעייז ּוצ גנולכיורטש יד םורָאװ
 / ;טכַאמעג ץלָאטש ַא רַאפ ןּבָאה יז סָאװ גנּוריצ ענייש רעייז ןּוא*

 ןטײקידרעװמוא עסּואימ ערעייז ןּופ רעדליּב ןּוא
 ;טעּברַאעגסױא ןּופרעד יז ןּבָאה -

 .טייקינײרמוא ןַא רַאפ יז סע ךיא ךַאמ םּורד
 ,ּביור ּוצ עדמערפ ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבעג סע לעװ ךיא ןּוא*י

 ,גנַאפ םּוצ דרע רעד ןּופ עטכעלש יד ּוצ ןּוא
 .ןכעװשרַאפ סע ןלעװ יז ןּוא
 ,יײז ןּופ םינּפ ןיימ ןעײרדּפָא לעװ ךיא ןּואי

 ;שינעגרָאּברַאפ ןיימ ןכעװשרַאפ טעװ עמ ןּוא
 ,ריא ןיא ןעמּוק ןלעװ רעכערּבנַײַא ,ָאי
 .ןכעװשרַאפ יז ןלעװ ןּוא

 ,ןטייק יד ּוצ טיירני
 .,דלּושטּולּב טימ לּופ זיא דנַאל סָאד םורָאװ
 .טכערמּוא טימ לּופ זיא טָאטש יד ןּוא



 יי: רער יראה -- א

 בי יט 0 יי קא 0 את וה

 21 לאקוחי 3 ח-24ז

 ,רעקלעפ יד ןּופ עטסגרע יד ןעגנערּב לעװ ךיא ןּוא*י
 ;רעזיײה ערעייז ןעשרי ןלעװ יז ןּוא
 ;עקרַאטש יד ןּופ ץלָאטש םעד ןרעטשרַאפ לעװ ךיא ןּוא
 .ןעמוטקילײה ערעיײז ןלעװ ןרעװ טכעוװשרַאפ ןּוא
 ,טמּוק שינרעדיוש ַא*

 .ןייז טינ טעװ סע ןּוא ,םולש ןכּוז ןלעװ יז ןּוא
 ,ןעמוק טעװ ךָארּב ַא ףיוא ךָארּב ַא"*

 ;ןייז טעװ גנּורעה ַא ךָאנ גנורעה ַא ןּוא
 ,איבנ ןּופ גנואעז ַא ןכּוז ןלעװ יז ןּוא
 ,ןהֹּכ ןּופ ןרעוװ ןרָאלרַאפ טעװ הרֹוּת יד ןּוא
 .םינקז יד ןּופ הצע ןַא ןּוא
 ,ןרעיורט טעװ ךלמ רעדיי

 ,טייקטסיװ טימ ןדײלקנָא ךיז טעװ טשריפ רעד ןּוא
 ;ןרעװ טלמּוטעצ ןלעוװ דנַאל ןּופ קלָאפ םעד ןּופ טנעה יד ןּוא
 ,ייז טימ ןָאט ךיא לעװ געװ רעיײז טול
 ;ןטּפשמ יז ךיא לעװ םיטּפשמ ערעייז טימ ןּוא
 .הוהי ןיּב ךיא וַא ןסיוװ ןלעװ יז ןּוא

 ןיא ,שדֹוח ןטסקעז ןיא ,רָאי ןטסקעז ןיא ןעוװעג זיא סע ןּואי ןד
 יד ןּוא ,זיוה ןיימ ןיא ץיז ךיא יװ ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטפניפ

 ןלַאפעג ןטרָאד זיא ױזַא ,רימ רַאפ ןציז הדּוהי ןּופ עטסטלע
 ,ןעזעג ּבָאה ךיא ןּואי .רַאה םעד טָאג ןּופ טנַאה יד רימ ףיוא
 םעד ןּופ :רעייפ ןּופ ןעוסיוא סָאד יװ יװַא טלַאטשעג ַא טשרע
 ןדנעל ענייז ןּופ ןּוא ,רעייפ ּפָארַא ןּוא ןדנעל ענייז ןּופ ןעזסיוא
 רעד יװ ױזַא ,טײקיצנַאלג ןּופ ןעוסיוא סָאד יװ ױזַא ףױרַא ןּוא
 ַא טקערטשעגסיוא טָאה רע ןּוא* .ןיטשרוּב ןּופ קילּבנָא
 קָאל ַא רַאפ ןעמּונעגנָא ךימ טָאה ןּוא ,טנַאה ַא ןּופ טלַאטשעג
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 ןּוא דרע ןשיוװצ ןגָארטעג ךימ טָאה טניװ ַא ןּוא ,ּפָאק ןיימ ןּופ
 ןייק טָאג ןּופ ןעגנואעז ןיא טכַארּבעג ךימ טָאה ןּוא ,למיה ןשיוװצ
 זיא סָאװ רעיוט ןטסקינײװעניא םעד ןּופ גנַאגנייַא םּוצ ,םִיַלָׁשּורי
 םעד ןּופ טרָא רעד ןעװעג זיא ןטרָאד סָאװ ,ןופצ ּוצ טרעקעג
 יד זיא ןטרָאד טשרע' .טנרעצרעד סָאװ דליּבנרעצרעד
 ךיא סָאװ גנואעז יד יװ ױזַא ,לארׂשי ןּופ טָאג םעד ןּופ טכַארּפ
 -בשטנעמ :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה רע ןּוא* .לָאט ןיא ןעזעג ּבָאה
 ךיא ּבָאה .ןופצ ןגעק ןגיוא ענייד ףיוא טשרָאקַא ּבײה ,דניק
 םעד ןּופ ןופצ ןיא טשרע ,ןופצ ןגעק ןגיוא עניימ ןּביוהעגפיוא
 -נײרַא םייּב ,דליּבנרעצרעד עקיזָאדסָאד זיא חּבומ ןּופ רעיוט
 טסעז ּוד ,דניקנשטנעמ :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה רע ןּוא" .גנַאג
 ןּופ זיוה סָאד סָאװ ןטיײקידרעװמּוא עסיורג יד ?ןעּוט יז סָאװ
 ןיימ ןּופ ןרעטײװרעד ךימ לָאז ךיא ידּכ ,ָאד טּוט לארׂשי
 -מוא ערעסערג ןעז רעטײװ ךָאנ טסעװ ןּוא ?םוטקילײה
 ןּופ גנַאננייַא םּוצ טכַארּבעג ךימ טָאה רע ןּואי .ןטייקידרעװ
 .טנַאװ רעד ןיא יא ךָאל ַא טשרע ,ןעזענ ּבָאה ךיא ןּוא ,ףיוה
 ןיא טשרָאקַא ּבָארג ,דניקנשטנעמ :טגָאזעג רימ ּוצ רע טָאהי
 טשרע ,טנַאװ רעד ןיא ןּבָארגעג ּבָאה ךיא ןּוא .טנַאװ רעד
 יד עז ןּוא ,ןײרַא יג :טגָאזעג רימ ּוצ רע טָאה' .גנַאגניַא ןַא
 -ךײרַא ךיא ןיּב* .ָאד ןעּוט יז סָאװ ןטייקידרעװמּוא עזייּב
 עקידרעװמּוא ײלרעלַא טשרע .,ןעועג ּבָאה ןּוא ,ןעגנַאגעג
 ןּופ רעטענּפָא ײלרעלַא ןּוא ,תומהּב ןּוא םיצרש ןּופ ןטלַאטשעג
 דנּור טנַאװ רעד ףיוא טצירקענסיוא ןענייז ,לארׂשי ןּופ זיוה םעד
 ןופ עטסטלע יד ןּופ ןַאמ קיצעּביז ןעייטש יז רַאפ ןּוא** .םּורַא
 טייטש ןענְּפֶש ןּופ ןּוז רעד ּוהָינזֲאַי ןּוא ,לארׂשי ןּופ ויוה םעד
 ןייז ןיא ןַאפרעכייר ןייז טימ רעכַאלטיא ןּוא ,ײז ןּופ ןטימ ןיא
 טָאה* .ףיוא טייג ךיורײװ םעד ןּופ ןקלָאװ רעקיד ַא ןּוא ,טנַאה
 יד סָאװ ,דניקנשטנעמ ,ןעזעג ּוטסָאה :טגָאזעג רימ ּוצ רע
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 ,שינרעטצניפ רעד ןיא ןעּוט לארׂשי ןּופ זיוה םעד ןּופ עטסטלע -
 טעז טָאג :ןגָאז יז םורָאװ ?ןרעמַאקרעדליּב ענייז ןיא רעכַאלטיא |
 ּוצ טָאה רע ןּוא* .דנַאל סָאד טָאג טָאה ןוָאלרַאפ ,טינ ודנּוא -
 ןטייקידרעװמּוא ערעסערג ןעז רעטײװ ךָאנ טסעוװ :טגָאזעג רימ |
 -רעיוט םעד ּוצ טכַארּבעג ךימ טָאה רע ןּוא* .ןעּוט יז סָאװ |

 יד ןציז ןטרָאד טשרע ,ןופצ ּוצ סָאװ זיוה סטָאג ןּופ גנַאגנײַא
 ּוטסָאה :טנָאזעג רימ ּוצ רע טָאה* .ןוּומַּת ןענײװַאּב ןּוא רעּבײװ |
 "מוא ערעסערג ןעז רעטײװ ךָאנ טסעװ ?דניקנשטנעמ ,ןעזעג |
 וצ טכַארּבעג ךימ טָאה רע ןּוא* .עקיזָאדיד יװ ןטייקידרעװ |
 גנַאגנייַא םייּב טשרע ,זיוה סטָאג ןּופ ףיוה ןטסקינײװעניא םעד |
 ןענייז ,חּבומ םעד ןּוא שילָאּפ םעד ןשיװצ ,לּפמעט סטָאנ ןּופ |

 לּפמעט םּוצ סנקור ערעייז טימ ,ןַאמ קיצנַאװצ ןּוא ףניפ םּורַא !
 ןגעק ךיז ןקּוּב יז ןּוא ,חרזמ ּוצ רעמינּפ ערעיײז ןּוא ,טָאג ןּופ |
 ,ןעזעג ּוטסָאה :טגָאזעג רימ ּוצ רע טָאה" .ןּוז רעד ּוצ חרומ -
 "מּוא יד ןָאט ּוצ הדּוהי ןּופ זיוה םעד זיא ּפַאנק ?דניקנשטנעמ |

 נָא ךָאנ ןּבָאה יז זַא ,ןָאטעג ָאד ןּבָאה יז סָאװ ןטייקידרעװ |
 ןּוא רעדיװ ךימ ןּבָאה ןּוא ,טכערמּוא טימ דנַאל סָאד טליפעג
 ,זָאנ רעייז ּוצ גיײװצ םעד ּוצ יז ןגייל טָא ןּוא ;טנרעצרעד רעדיװ

 ;ןרָאצמירג טימ ןָאט ךיוא ךיא לעװ םּורדיי
 ,ןעניוש טינ טעװ גיוא ןיימ
 ;ןעמירַאּברעד טינ לעװ ךיא ןּוא
 ,לוק ךיוה ַא ףיוא רעוא ןיימ ןיא ןעיירש ןלעװ יז ןּוא
 .ןרעהּוצ טינ יז לעװ ךיא ןּוא

 ױזַא ,רעיוא ןיימ ןיא ןפּורעגסױא טָאה לוק רעכיוה ַא ןּואי
 רעד ףיוא טצעועג ןענייז סָאװ יד ןענענעג טכַאמ :ןגָאז ּוצ

 .טנַאה ןייז ןיא גייצעגרעטשעצ ןייז טימ ןכַאלטיא ןּוא ,טָאטש -
 םעד ןּופ געװ םעד ןּופ ןעמּוקעננָא ןענייז רענעמ סקעז טשרעי -
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 רעכַאלטיא ןּוא ,ןופצ ּוצ טרעקעג זיא סָאװ רעיוט ןטשרעּביױא
 נָא יז ןשיוװצ ןַאמ ןייא ןּוא ,טנַאה ןייז ןיא גייצעגכערּב ןייז טימ
 .ןדנעל ענייז ףיוא ןרָאטניט סרעּביײרש ַא טימ ןעניײל ןיא ןָאטעג
 םעד ןּבעל טלעטשעג ךיז ןּבָאה ןּוא ,ןעמּוקענ ןענייז יז ןּוא
 לארׂשי ןּופ טָאג םעד ןּופ טכַארּפ יד ןּוא* .חּבומ םענרעּפּוק
 ףיוא זיא יז סָאװ בּורּכ םעד רעּביא ןּופ ןּביוהעגפיוא ךיז טָאה
 םעד ּוצ ןֿפּורעג טָאה רע ןּוא ;זיוה ןּופ לעװש םעד ּוצ ,ןעװעג םיא
 ןעוװעג זיא ןרָאטניט סרעּביײרש ַא סָאװ ,ןענייל ןיא ןָאטעננָא ןַאמ
 ןיא ךרוד יג :טנָאזעג םיא ּוצ טָאה טָאג ןּוא* .ןדנעל ענייז ףיוא
 ןכייצ ַא ןענעכײצנָא טסלָאז ןּוא ,םִיַלָשּורי ןטימ ןיא ,טָאטש ןטימ
 ףיוא ןצכערק ןּוא ןצפיז סָאװ ןשטנעמ יד ןּופ סנרעטש יד ףיוא
 ענעי ּוצ ןּוא* .ריא ןיא ןָאטעג ןרעוו סָאװ ןטייקידרעװמּוא עלַא
 טָאטש ןיא ךרּוד טייג :ןרעױא עניימ רַאפ טגָאזעג רע טָאה
 ריא ןּוא ,ןעניוש טינ לָאז גיוא רעיא ;טנָאלש ןּוא ,םיא רעטניה
 ןּוא ,לדַײמ ַא ןּוא רוחּב ַא ,ןקז ַא" .ןעמירַאּברעד טינ טלָאז
 רָאנ ,טיוט םּוצ ןענרה ריא טלָאז ,רעּבײװ ןּוא רעדניק עניילק
 טינ ריא טלָאז ,ןכיײצ רעד זיא םיא ףיוא סָאװ ןשטנעמ ןייק ּוצ
 ןּבָאה .ןּבײהנָא ריא טלָאז םּוטקילײה ןיימ ןּופ ןּוא ;ןענענעג
 רע ןּוא' .זיוה ןרַאפ סָאװ טײל עטלַא יד ןּופ ןּבױהעגנָא יז
 יד ןָא טליפ ןּוא ,זיוה סָאד טקיניײרמּוארַאפ :טנָאזעג יז ּוצ טָאה
 -סורַא ןענייז יז ןּוא !סױרַא טייג ;ענעגָאלשרעד טימ ןפיוה
 ,ןעװעג זיא סע ןּוא .טָאטש ןיא ןגָאלשעג ןּבָאה ןּוא ,ןעננַאגעג
 ךיא ןיּב ױזַא ,ןײלַא ןּבילּבעג ןיּב ךיא ןּוא ,ןגָאלשעג ןּבָאה יז יװ
 :טנָאזעג ןּוא ,ןעירשעג ּבָאה ךיא ןּוא ,םינּפ ןיימ ףיוא ןלַאפעג
 ּבײלּברעּביא ןצנַאג םעד ןעגנערּבמּוא ּוטסליװ ,רַאה ּוד טָאג ,ײװ
 ?םִיַלָׁשּורי ףיוא ןרָאצמירג ןיײד סיוא טסינ ּוד סָאװ טימ לארׂשי ןּופ
 ןּוא לארׂשי ןּופ זיוה םעד ןּופ דניז יד :טנָאזעג רימ ּוצ רע טָאה'
 טימ טליפעגנָא זיא דנַאל סָאד ןּוא ,סיורג רעייז רעייז זיא הדּוהְי
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 יז םורָאװ ,טײקיטכערעגמּוא טימ לּופ זיא טָאטש יד ןּוא ,טּולּב
 .טינ טעז טָאג ןּוא ,דנַאל סָאד טָאג טָאה ןוָאלרַאפ :ןגָאז

 ,ןעניוש טינ גיוא ןיימ ךיוא טעװ םּורדיי
 ;ןעמירַאּברעד טינ לעוו ךיא ןּוא
 .ּפָאק רעייז ףיוא ןטלענרַאפ ךיא לעװ געו רעייז

 זיא ןרָאטניט רעד סָאװ ןענייל ןיא ןָאטעגנָא ןַאמ רעד טשרע
 וצ יױזַא ,רעפטנע ןַא טכַארּבעג טָאה ,ןדנעל ענייז ףיוא ןעוװעג
 .ןלױפַאּב רימ טסָאה ּוד סָאװ ץלַא יװ ױזַא ןָאטעג ּבָאה ךיא :ןנָאז
 ןרעּביא סָאװ למיה םעד ףיוא טשרע ,ןעזעג ּבָאה ךיא ןּואי י

 ,ןײטשריּפַאס יװ ױזַא ןויװַאּב ךיז טָאה םיבּורּכ יד ןּופ ּפָאק
 .ייז רעּביא ןָארט ַא ןּופ טלַאטשעג רעד ןּופ ןעזסיוא סָאד יו ױזַא
 ןָאטעגנָא ןעװעג ויא סָאװ ןַאמ םעד ּוצ טדערעג טָאה רע ןּואי
 ,רעדער יד ןשיװצ ןײרַא יג :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,ןענייל ןיא
 ןליוקרעייפ טימ סנפיוה ענייד ןָא ליפ ןּוא ,בּורּכ םעד רעטנּוא
 זיא .טָאטש רעד ףיוא ףרָאװ ַא ּוט ןּוא ,םיבּורּכ יד ןשיווצ ןּופ
 ןענייז םיבּורּכ יד ןּוא*  .ןגױא עניימ רַאפ ןעגנַאגעגנײרַא רע
 ;ןעגנַאגעגנײרַא זיא ןַאמ רעד ןעװ ,זיוה ןּופ סטכער ןענַאטשעג
 ןּוא* .ףיוה ןטסקינײװעניא םעד טליפעגנָא טָאה ןקלָאװ ַא ןּוא
 בּורּכ םעד רעּביא ןּופ ןּביױהעגפיוא ךיז טָאה טָאג ןּופ טכַארּפ יד
 ןטימ ןרָאװעג טליפעגנָא זיא זיוה סָאד ןּוא ;זיוה ןּופ לעװש םּוצ
 סטָאג ןּופ ןייש םעד טימ לּופ ןעװעג זיא ףיוה רעד ןּוא ,ןקלָאװ
 םיבּורּכ יד ןּופ ןעלגילפ יד ןּופ שיורעג סָאד ןּוא* .טכַארּפ
 לוק רעד יװ ױזַא ,רעיױט ןטסקינײװנסױא ןויּב טרעהעג ךיז טָאה
 יװ ,ןעוװעג זיא סע ןּוא* .טדער רע ןעװ ,ןקיטכַאמלַא טָאג ןּופ
 ,ןענייל ןיא ןָאטעגנָא ןעװעג זיא סָאװ ןַאמ םעד ןלױפַאּב טָאה רע
 יד ןשיוצ ןּופ ,רעדער יד ןשיװצ ןּופ רעייפ םענ :ןגָאז ּוצ יױזַא
 טלעטשעג ךייז טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגנײרַא רע זיא יױװַא ,םיבּורּכ
 טנַאה ןייז טקערטשעגסיוא טָאה בּורּכ רעד ןּואי .דָאר ַא ןּבעל
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 ,םיבּורּכ יד ןשיװצ סָאװ רעייפ םעד ּוצ םיבּורּכ יד ןשיװצ ןּופ
 םעד ןּופ סנפיוה יד ןיא ןּבענעג ןּוא ןּביוהעגפיוא טָאה רע ןּוא
 זיא ןּוא ,ןעמונעג סע טָאה רעד ןּוא ;ןעניל ןיא םענענָאטעגנָא
 טלַאטשעגיד ןעזעג ךיז טָאה םיבּורּכ יד ייּב ןּוא* .ןעגנַאגעגסױרַא
 ּבָאה ךיא ןּוא" .ןעלגילפ ערעיײז רעטנּוא טנַאה סנשטנעמ ַא ןּופ
 / דָאר ןייא ,םיבּורּכ יד ןּבעל ןענייז רעדער ריפ טשרע ,ןעזעג
 ! ןעזסיוא סָאד ןּוא ;בּורּכ ןייא ןּבעל דָאר ןייא ,בּורּכ ןייא ןּבעל
 / ,ןײטשדלָאג ןּופ קילּבנָא רעד יװ ױזַא ןעוועג זיא רעדער יד ןּופ
 ,ןריפ יז ייּב ןעװעג זיא טלַאטשעג ןייא :ןעזסיוא רעיײז ןּואי"
 ,ןעגנַאגעג ןענייז ַײזזַאי* .דָאר ַא ןיא דָאר ַא ןייז טלָאװ סע יװ יװזַא
 -מּוא טינ ךיז ןּבָאה יז :ןטיז ריפ ערעייז ּוצ ןעננַאגעג יז ןענייז
 זיא ּפָאק רעד ןיהּוװ טרָא םּוצ טרעיינ ,ןייג רעייז ייּב טיײרדעג
 טינ ךיז ןּבָאה יז ;ןעגנַאגעג יז ןענייז םיא ךָאנ ,טרעקעג ןעװענ
 רעייז ןּוא ,ּבײל רעצנַאג רעייז ןּוא** .ןייג רעייז ייּב טיײרדעגמּוא
 ,רעדער יד ןּוא ,ןעלגילפ ערעייז ןּוא ,טנעה ערעייז ןּוא ,ןקּור
 ! יז ייּב רעדער ערעיײו-םּורַא דנור ןגיוא טימ לּופ ןעוװעג ןענייז
 ןיא *"לֵגֹלַג רעד, ןפּורעגנָא ןעמ טָאה יז ,רעדער ידי .ןריפ
 :ןעװעג ןכַאלטיא ייּב ןענייז רעמינּפ ריפ ןּוא* .ןרעיױא עניימ
 / רעד םינּפ רעטײװצ רעד ןּוא ,בּורּכ ַא ןּופ םינּפ רעד םינּפ ןייא
 ,ּבייל ַא ןּופ םינּפ רעד רעטירד רעד ןּוא ,ןשטנעמ ַא ןּופ םינּפ
 / םיבּורּכ יד ןּוא= .רעלדָא ןַא ןּופ םינּפ רעד רעטריפ רעד ןּוא
 / ּבָאה ךיא סָאװ היח יד ןעװעג זיא סָאד .ןּביוהעגפיוא ךיז ןּבָאה
 ,ןעגנַאגעג ןענייז םיבּורּכ יד זַא ןּוא* .רֶבּכ ךייט םייּב ןעזעג
 / ןּבָאה םיבּורּכ יד זַא ןּוא ,ייז ןּבעל רעדער יד ןעננַאנעג ןענייז
 ,דרע רעד ןּופ ןּבייהּוצפיוא ךיז ןעלגילפ ערעייז טלעטשעגפיוא
 / ןַא" .יײז ןּבעל ןּופ טײרדעגּפָא טינ ךיז רעדער יד ךיוא ןּבָאה
 / ןּבָאה ענעי זַא ןּוא ,ןענַאטשעג יד ןענייז ,ןענַאטשעג ןענייז ענעי
 | םורָאװ ,יײז טימ ןּביױהעגפיוא ךיז יז ןּבָאה ,ןּביוהעגפיוא ךיז

 .קרעװדָאר רעדָא דאר *
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 טכַארּפ יד ןּואי* .ייז ןיא ןעוװעג זיא היח רעד ןּופ טסיײג רעד
 ךיז טָאה ןּוא ,זיוה ןּופ לעװש םעד ןּופ קעװַא זיא טָאג ןּופ
 "פיוא ןּבָאה םיבּורּכ יד ןּוא* .םיבּורּכ יד ףיוא טלעטשעג
 רעד ןּופ ןּביוהעגפיוא ךיז ןּבָאה ןּוא ,ןעלנילפ ערעייז טלעטשעג
 רעדער יד ןּוא ,ןײגסױרַא רעייז ייּב ןגיױא עניימ רַאפ דרע
 ןּופ גנַאננייַא םייּב טלעטשעג ךיז ןּבָאה יז ןּוא ;ײז טימ ךיײלנַאּב
 ןּופ טָאג םעד ןּופ טכַארּפ יד ןּוא ;זױה סטָאג ןּופ רעיוט-חרזמ
 היח יד זיא סָאד* .ןּבױא ןּופ יז רעּביא ןעוװעג זיא לארׂשי
 ךייט םייּב ,לארׂשי ןּופ טָאג םעד רעטנּוא ןעזעג ּבָאה ךיא סָאװ
 ,ריפ ּוצ*: .םיבּורּכ ןענייז סָאד זַא טנעקרעד ּבָאה ךיא ןּוא ;רָבֹּכ
 ןעלגילפ ריפ ןּוא ,ןעועג ןכַאלטיא ייּב ןענַײז רעמינּפ ריפ ּוצ
 רעטנּוא ןשטנעמ ַא ןּופ טנעה ןּופ טלַאטשעג יד ןּוא ,ןכַאלטיא ייּב
 סָאד :רעמינּפ ערעייז ןּופ טלַאטשעג יד ןּוא= .ןעלנילפ ערעייז -

 ,רָבּכ ךייט םייּב ןעזעג ּבָאה ךיא סָאװ רעמינּפ יד ןעװעג ןענייז
 ןייז ןּופ טייז רעד ּוצ רעכַאלטיא .אפּוג יז ןּוא ןעזסיוא רעייז
 .ןעגנַאנעג יז ןענייז םינּפ

 טכַארּבעג ךימ טָאה ןּוא ,ןּביוהעגפיוא ךימ טָאה טניוװ ַא ןּואי אי |

 ּוצ טרעקעג זיא סָאװ זיוה סטָאנ ןּופ רעיוט-חרומ םעד ּוצ
 ןּוא ףניפ ןענייז רעיוט ןּופ גנַאגניַא םעד ןיא טשרע ;חרזמ
 ןּוז םעד הָינזֲאַי יז ןשיװצ ןעזעג ּבָאה ךיא ןּוא ;ןַאמ קיצנַאװצ
 .קלָאפ ןּופ ןרַאה יד ,ןּוהָיְנּב ןּופ ןּוז םעד ּוהָיטַלּפ ןּוא ,ןרּווַע ןּופ
 :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה רע ןּואי -

 ,טכערמּוא ןטכַארט סָאװ רענעמ יד ןענײז סָאד ,דניקנשטנעמ
 ;טָאטש רעקיזָאדרעד ןיא תוצע עזייּב ןהצע ןּוא
 !דלַאּב ױזַא טינ :ןגָאז סָאװי
 !רעזייה ןעיוּב ךָאנ טעװ עמ
 ,ּפָאט רעד זיא יז
 .שיילפ סָאד ןענייז רימ ןּוא
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 ,ייו ףיוא תואיבנ גָאז םּורדִי !

 | .דניקנשטנעמ ּוד ,תואיבנ גָאז

 .טָאה רע ןּוא ,רימ ףיוא ןלַאפעג זיא טָאג ןּופ טסַײג רעד ןּואי
 | :טגָאזעג רימ ּוצ

 :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא :גָאז
 ,לארׂשי ןּופ זיוה ,טנָאזעג ריא טָאה ױזַא
 .ךיא סײװ סָאד ןעניז ןפיוא טמּוק ךייַא סָאװ ןּוא
 | ענעגָאלשרעד ערעײַא טרעמעג טָאה ריא*
 | ,טָאטש רעקיזָאדרעד ןיא
 | .ענעגָאלשרעד טימ ןסַאג עריא טליפעגנָא ןּוא
 :טגָאזעג יױזַא רַאה רעד טָאג טָאה םּורדי
 ; ,ריא ןיא טגײלענקעװַא טָאה ריא סָאװ ענעגָאלשרעד ערעײַא
 ,ּפָאט רעד זיא יז ןּוא ,שיילפ סָאד ןענייז יז
 : .ריא ןּופ ןעיצסױרַא ןעמ טעװ ְךייַא רעּבָא
 | ,טַאהעג ארֹומ ריא טָאה דרעוװש רעד רַאפי
 | ,ךייַא ףיוא ןעגנערּב ךיא לעװ דרעווש ַא ןּוא
 .רַאה רעד טָאג טגָאז
 ,טימ ריא ןּופ ןעיצסױרַא ךייַא לעװ ךיא ןּואי

 ,עדמערפ ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבעג ךייַא לעװ ןּוא
 .טּפשמ ַא ךייַא ףיוא ןָאט לעװ ןּוא
 ;ןלַאפ ריא טעװ דרעװש רעד ךרּודי"

 ;ןטּפשמ ךייַא ךיא לעװ לארׂשי ןּופ קרַאמענ ןפיוא
 .הוהי ןיּב ךיא וַא ןסיוו טעװ ריא ןּוא

 -  ,ּפָאט םּוצ ןייז טינ ךייַא טעװ יזי'
 ;שיילפ ּוצ ריא ןיא ןייז טעװ ריא רעּבָא
 .ןטּפשמ ךייַא ךיא לעװ לארשי ןּופ קרַאמעג םייּב

 ,הוהי ןיּב ךיא וַא ןסיװ טעװ ריא ןּוא:*
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 ,ןעגנַאגעג טינ ריא טייז םיקּוח עניימ ןיא סָאװ
 ,ןָאטעג טינ ריא טָאה ןצעזעג עניימ ןּוא
 רעקלעפ יד ןּופ ןצעזעג יד יװ יװַא טרעיינ
 .ןָאטעג ריא טָאה ךייַא םּורַא דנּור סָאװ

 זיא ױזַא ,טגָאזעג תואיבנ ּבָאה ךיא יװ ,ןעװעג זיא סע ןואי
 ףיוא ןלַאפעג ךיא ןיּב ;ןּברָאטשעג ןּוהָיְנּב ןּופ ןּוז רעד הָיטִלּפ
 בָאה ןּוא ,לוק ןכיוה ַא ףיוא ןעירשעג ּבָאה ךיא ןּוא ,םינּפ ןיימ
 םעד ןּופ ןכַאמ גנודנעלרַאפ ַאּוטסליװ ,רַאה ּוד טָאג ,ײװ :טגָאזעג
 ּוצ ןעוװעג טָאג ןּופ טרָאװ סָאד זיאי* ?לארׂשי ןּופ ּבײלּברעּביא
 :ןגָאז וצ ױזַא ,רימ
 ,רעדירּב ענייד ,רעדירּב ענייד ,דניקנשטנעמ*

 ,טפַאשהבורק ןייד ןּופ ןשטנעמ יד
 ,ןצנַאג ןיא לארׂשי ןּופ זיוה עצנַאג סָאד ןּוא
 :טגָאזעג יז ּוצ ןּבָאה םִיַלָשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב יד סָאװ
 !טָאנ ןּופ טרעטייװרעד טייז
 --השּורי ַא רַאפ ןרָאװעג ןּבעגעג דנַאל סָאד זדנּוא זיא סָאד
 ;רַאה רעד טָאג טנָאזעג טָאה יױזַא :גָאז םורדי*

 ,רעקלעפ יד ןשיװצ טרעטײװרעד יז ּבָאה ךיא םוה
 ,רעדנעל יד ןיא טײרּפשעצ יז ּבָאה ךיא םוה ןּוא
 םּוטקילײה ןיילק ַא רַאפ רעּבָא יז ךיא ןיּב
 .ןיהַא ןעמּוקעג ןענייז יז סָאװ רעדנעל יד ןיא
 ;רַאה רעד טָאג טנָאזעג טָאה ױזַא ;גָאז םורד

 ,תומּוא יד ןּופ ןעלמַאנייַא ךייַא לעװ ךיא ,ָאי
 רעדנעל יד ןּופ ןּביײלקפיונוצ ךייַא לעװ ןּוא
 ,ייז ןיא ןרָאװעג טײרּפשעצ טייז ריא סָאװ
 .לארׂשי ןּופ דרע יד ןּבעג ךייַא לעװ ךיא ןּוא
 ,ןיהַא ןעמּוק ןלעװ יז ןּואי*

 ןטייקסואימ עריא עלַא ןָאטּפָא ןלעװ ןּוא
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 .ריא ןּופ ןטיײקידרעװמּוא עריא עלַא ןּוא
 ,ץרַאה ןייא ןּבעג יז לעװ ךיא ןּואיי

 ;ךייַא ןיא ןּבעגנײרַא ךיא לעװ טימעג יינ ַא ןּוא
 ,ּבייֵל רעײז ןּופ ןייטש ןּופ ץרַאה סָאד ןָאטּפָא לעװ ךיא ןּוא
 ;שיילפ ןּופ ץרַאה ַא ןּבעג יז לעװ ןּוא
 ,םיקּוח עניימ ןיא ןייג ןלָאז יז ידּכ"י

 ;ןָאט יז ןּוא ןטיה יז ןלָאז ןצעזעג עניימ ןּוא
 ,קלָאפ םּוצ ןייז רימ ןלעװ יז ןּוא
 .טָאג םּוצ ןייז יז לעװ ךיא ןּוא
 ןצרַאה םעד ךָאנ טייג ץרַאה רעייז סָאװ יד ןּואיי

 ,ןטייקידרעװמּוא ערעייז ןּוא ןטייקסואימ ערעייז ןּופ
 ,ןטלעגרַאפ ּפָאק רעייז ףיוא געוװ רעייז ךיא לעװ
 .רַאה רעד טָאג טנָאז

 ןּוא עו ערעייז ןּביױהעגפיוא ןּבָאה םיבּורּכ יד ןּואיי
 ןּופ טָאג םעד ןּופ טכַארּפ יד ןּוא ;ײז טימ ךיײלנַאּב רעדער יד
 ןּופ טכַארּפ יד ןּוא= .ןּביױא ןּופ יז רעּביא ןעוװעג זיא לארׂשי
 טָאה ןּוא ,טָאטש ןטימ ןרעּביא ןּופ ןּביוהעגפיוא ךיז טָאה טָאנ
 ןוא*+ .טָאטש ןּופ חרומ ןיא סָאװ גרַאּב םעד ףיוא טלעטשעג ךיז
 ןייק טכַארּבעג ךימ טָאה ןּוא ,ןּביױהעגפיוא ךימ טָאה טניװ ַא
 ןופ טסייג םעד טימ ,גנואעז ַא ןיא ,ענעּבירטרַאפ יד ּוצ םידׂשַּכ
 -פיוא ךיז טָאה ,ןעועג ּבָאה ךיא סָאװ גנואעז יד ןּוא .טָאג
 ענעּבירטרַאפ יד ּוצ טדערעג ּבָאה ךיא ןּוא= .רימ ןּופ ןּביוהעג
 .ןזיװַאּב רימ טָאה רע סָאװ טָאג ןּופ רעטרעוו עלַא

 וצ זַא ,רימ ּוצ ןעועג זיא טָאז ןופ טרָאװ סָאד ןואי בי
 אה :ןגָאז

 ,ּוטסְציז ש ןקינעּפשרעדיװ ַא ןשיוװצ ,דניקנשטנעמי
 ,טינ ןעצז ןּוא ,ןעז ּוצ ןגיוא ןּבָאה סָאװ
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 ,טינ ןרעה ןּוא ,ןרעה ּוצ ןרעיוא ןּבָאה סָאװ
 .יײז ןענייז לדניזעג קינעּפשרעדיװ ַא לײװ
 ,םילּכ-רעדנַאװ ריד ךַאמ ,דניקנשטנעמ ּוד ןּואי
 ;ןגיוא ערעיײז רַאפ גָאט ייּב סיוא רעדנַאװ ןּוא
 טרָא ןייד ןּופ ןרעדנַאװ טסלָאז ןּוא
 ;ןיוא ערעײז רַאפ טרָא רעדנַא ןַא ּוצ
 ןעונייַא יז ןלעװ רשפא
 .ייז ןענייז לדניזעג קינעּפשרעדיװ ַא זַא
 םילּכ ענייד ןגָארטסױרַא טסלָאז ןּואז

 ;ןגױא ערעיײז רַאפ גָאט ייּב םילּכ-רעדנַאװ יװ יױזַא
 ,ןגיוא ערעייז רַאפ טנװָא ןיא ןײגסױרַא טסלָאז ּוד ןּוא
 .תולג ןיא סױרַא טייג עמ יװ ױזַא
 ,טנַאװ יד ךרּוד ריד ּבָארג ןגיוא ערעיײז רַאפ*
 .ריא ךרּוד סױרַא גָארט ןּוא
 ,ןגָארט לסקַא ןפיוא ּוטסלָאז ןגױא ערעייז רַאפי
 ;ןגָארטסױרַא ּוטסלָאז שינרעטצניפקָאטש ןיא
 ;דנַאל סָאד ןקּוקנָא טינ ןּוא ,ןקעדרַאפ ּוטסלָאז םינּפ ןייד
 טכַאמעג ךיד ךיא ּבָאה ןכייצ ַא םורָאװ
 .לארׂשי ןּופ זיוה םעד רַאפ

 :ןרָאװעג ןלױפַאּב ןיּב ךיא יװ יױזַא ןָאטעג ּבָאה ךיא ןּואי
 םילּכ-רעדנַאװ יװ ױזַא ןגָארטעגסױרַא ךיא ּבָאה םילּכ עניימ
 טנַאװ יד ןּבָארגעגכרּוד רימ ךיא ּבָאה טווװָא ןיא ןּוא ,גָאט ייּב
 ;ןגָארטעגסױרַא ךיא ּבָאהשינרעטצניפקָאטש ןיא ;טנַאה רעד טימ
 :ןגיוא ערעייז רַאפ ןגָארטעג ךיא ּבָאה לסקַא ןפיוא

 ,ירפ רעד ןיא רימ ּוצ ןעװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּואי
 :ןגָאז ּוצ יױזַא
 ,לארׂשי ןּופ זיוה סָאד ריד ּוצ טנָאזעג טינ ןּבָאה ,דניקנשטנעמי
 | ?ּוטסוט סָאװ :לדניזעג עקינעּפשרעדיװ סָאד
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 ;רַאה רעד טָאג טגָאועג טָאה יױזַא :יז ּוצ גָאזי"
 ,םִיַלָשּורי ןיא "טשריפ םעד ףיוא זיא האּובנ עקיזָאדיד
 לארׂשי ןּופ זיוה ןצנַאג םעד ףיוא ןּוא
 .ייז ןשיוװצ ןענייז יז סָאװ

 ;ןכײצ רעייַא ןיּב ךיא :גָאזיי
 :ײז ּוצ ןרעוו ןָאטעג טעװ ױזַא ,ןָאטעג ּבָאה ךיא יװ
 .ןייג יז ןלעװ טפַאשנעגנַאפעג ןיא ,תולג ןיא
 ייֵז ןשיװצ סָאװ טשריפ רעד ןואי

 ,ןגָארט לסקַא ןפיוא טעװ
 ;ןײנסױרַא רע טעװ שינרעטצניפקָאטש ןיא ןּוא
 ןּבָארגכרּוד ןעמ טעװ טנַאװ יד
 ;ריא ךרּוד ןריפּוצסױרַא םיא
 ,ןקעדרַאפ רע טעװ םינּפ ןייז
 .דנַאל סָאד גיוא ןטימ ןקּוקנָא טינ לָאז רע ידּכ
 ,םיא ףיוא ץענ ןיימ ןטײרּפשסױא לעװ ךיא ןּואי

 ;עקטסַאּפ ןיימ ןיא ןרעוו ןעגנַאפעג טעװ רע ןּוא
 לבָּב ןייק ןעננערּב םיא לעװ ךיא ןּוא
 ,םידׂשַּכ יד ןּופ דנַאל ןיא
 ,ןקּוקנָא טינ סע טעװ רע רעּבָא
 .ןּברַאטש רע טעװ טרָאד םגה
 ,םיא םּורַא דנור סָאװ עלַא ןּוא*

 ,תונחמ ענייז עלַא ןּוא ,רעפלעה ענייז
 ,ןטניוו עלַא ףיוא ןטײרּפשעצ ךיא לעװ
 .ייז רעטניה ןעיצסױרַא ךיא לעװ דרעווש ַא ןּוא

 ,הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיו ןלעװ יז ןּואי*
 ,רעקלעפ יד ןשיווצ יז ףרַאװעצ ךיא ןעוװ
 .רעדנעל יד ןיא ןטײרּפשעצ יז לעװ ןּוא
 ןזָאלרעּביא ךיא לעװ יז ןּופ ןשטנעמ עטלייצעג רָאנ*

 .אָׂשַּמַה איִׂשָנַה :ליּפשטרָאװ *
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 ,טסעּפ ןּופ ןּוא ,רעגנּוה ןּופ ,דרעווש ןּופ
 ןטיײקידרעװמּוא ערעײז עלַא ןליײצרעד ןלָאז יז ידּכ
 ;ןיהַא ןעמּוקעג ןענייז יז סָאװ רעקלעפ יד ןשיװצ
 .הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיװ ןלעװ יז ןּוא

 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ ןעװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּואיי
 ,ןסע שינרעטיצ טימ וטסלָאז טיורּב ןייד ,דניקנשטנעמי*

 .ןעקנירט גרָאז טימ ןּוא ּורמּוא טימ ּוטסלָאז רעסַאװ ןייד ןּוא
 ;דנַאל ןּופ קלָאפ םעד ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא

 רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה יױזַא
 :לארׂשי ןּופ דרע רעד ףיוא םִיַלָשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןגעװ
 ,ןסע גרָאז טימ יז ןלעװ טיורּב רעייז
 ,ןעקנירט שינעמּונַאּב טימ יז ןלעװ רעסַאװ רעייז ןּוא
 ,טייקלּופ ריא ןּופ ןרעװ טסיװרַאפ טעװ דנַאל ריא ליו
 .ריא ןיא ןעניֹוװ סָאװ עלַא ןּופ טכערמּוא םעד ןגעוו ןּופ
 ,ןרעװ ברח ןלעװ טעטש עטצעזַאּב יד ןּוא"

 ;ןייז שינעטסיװ ַא טעװ דנַאל סָאד ןּוא
 .הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיוו טעװ ריא ןּוא

 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ ןעװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּואי
 ךייַא ייּב לטרעוו עקיזָאדסָאד זיא סָאװ ,דניקנשטנעמיי

 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,לארׂשי ןּופ דנַאל ןיא
 ,געט יד ךיז ןרעגנעל סע
 ?נואעז עכַאלטיא טרעװ טשינ ּוצ ןּוא
 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא :ײז ּוצ גָאז םורד=

 ,לטרעוו עקיזָאדסָאד רעטשרַאפ ךיא
 .לארׂשי ןיא ןגָאז טינ רעמ סע טעװ עמ ןּוא

 ,געט יד ןענענעג סע :ײז ּוצ דער טרעיינ = -
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 . .גנואעז רעכַאלטיא ןּופ גנואעשעג יד ןּוא
 גנואעז עשלַאפ ןייק ןייז טינ טעװ רעמ םורָאװ*

 .לארׂשי ןּופ זיוה ןיא ײרעגָאזרָאװ עטַאלג ןּוא
 ,ןדער לעװ ךיא טרָאװ רעסָאװ ,ןדער לעװ הוהי ךיא טרעיינ*

 .ןעיצרַאפ טינ רעמ ךיז טעװ סע ;ןעשעג טעװ סע ןּוא
 ,לדניזעג קינעּפשרעדיװ ריא ,געט ערעיײַא ןיא םורָאװ
 ,ןָאט סע לעװ ןּוא ,טרָאװ ַא ןדער ךיא לעװ
 .רַאה רעד טָאג טגָאז

 ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ ןעוועג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּוא*י
 :טנָאז לארׂשי ןּופ זיוה סָאד ,עז ,דניקנשטנעמיי

 ,םּורַא געט ליפ ףיוא זיא טעז רע סָאװ גנואעז יד
 .תואיבנ רע טגָאז ןטײצ עטײװ ףיוא ןּוא
 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה יױזַא :ײז ּוצ גָאז םורדי

 ;רעטרעװ עניימ עלַא ןעיצרַאפ טינ ךיז ןלעװ רעמ
 ,ןעשעג סע טעװ ,טרָאװ ַא ןדער לעװ ךיא זַא
 .רַאה רעד טָאג טגָאז

 ; ּוצ יװַא ,רימ ּוצ ןעװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּוא ןי
 | ;ןגָאז

 תואיבנ גָאז ,דניקנשטנעמ?
 ,תואיבנ ןנָאז סָאװ לארׂשי ןּופ םיאיבנ יד ףיוא
 ;ןצרַאה םענעגייא רעייז ןּופ םיאיבנ יד ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא
 !טָאג ןּופ טרָאװ סָאד טרעה
 :רַאה רעד טָאג טנָאזעג טָאה יזַא*
 - "םילוָוונמ םיאיבנ יד ּוצ ײװ
 ,טימעג רעייז ךָאנ ןעייג סָאװ
 - -+ןעזעג טינ ןּבָאה יז סָאװ ךָאנ ןּוא

 .םילָבְּנַה םיִאיִבּנַה :ליּפשטרָאװ א
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 תוברּוח ןיא סקיפ יו ױזַא:
 .לארׂשי ,םיאיבנ ענייד ןעװעג ןענייז
 ,ןכָארּב יד ןיא ןעגנַאגעגפױרַא טינ טייז ריאי
 ,לארׂשי ןּופ זיוה םעד םּורַא םַאצ ַא טמַאצרַאפ ןּוא
 .טָאג ןּופ גָאט ןיא המחלמ ןיא ןײטשַאּב ּוצ
 ,ןגיל ןּופ שינעגָאזרָאװ ןּוא טײקשלַאפ ןעזעג ןּבָאה יז"
 ,טגָאזעג טָאה טָאג :ןגָאז סָאװ יז
 ;טקישעג טינ יז טָאה טָאג ןעװ
 !טרָאװ סָאד ןייז םייקמ לָאז רע ןרַאה יז ןּוא
 ,ןעזעג ןגיל ןּופ גנואעז ַא טינ ןעד ריא טָאהי

 ?טגָאזעג שינעגָאזרָאװ עשלַאפ ןּוא = |
 ,טגָאזעג טָאה טָאג :טגָאז ריא ןּוא == |

 .טדערעג טינ ּבָאה ךיא ןעוו

 :טגָאזעג ױזַא רַאה רעד טָאג טָאה םּורדִי
 ,ןגיל ןעזעג ןּוא טייקשלַאּפ טדערעג טָאה ריא לײװ
 ,ךייַא ףיוא םּוק ךיא ,טעז םּורד
 .רַאה רעד טָאג טגָאז
 םיאיבנ יד ףיוא ןייז טעװ טנַאה ןיימ ןּואי
 ;ןגיל ןגָאזרָאװ ןּוא טייקשלַאפ ןעעז סָאװ
 .,ןייז טינ יז ןלעװ קלָאפ ןיימ ןּופ טָארַאּב םעד ןיא
 לארׂשי ןּופ זיוה םעד ןּופ ץפירשעג םעד ןיא ןּוא
 -,ןרעװ ןּבירשרַאפ טינ יז ןלעװ
 ;ןעמּוק טינ יז ןלעװ לארׂשי ןֹופ דרע רעד ףיוא ןּוא
 .הוהי טָאג ןיּב ךיא זַא ןסיװ טעװ ריא ןּוא
 ,קלָאפ ןיימ טריפרַאפ ןּבָאה יז לײװַאּב ןּוא לוי"

 ;ָאטינ זיא םולש ןייק ןעוו !םולש :ןגָאז ּוצ ױזַא
 ,לטנעוו ַא טיוּב רֶע ןּוא
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 ;קניט טימ סע ןרימשַאּב ָאיייז ןּוא
 ;ןלַאפנייַא טעװ סע זַא רערימשקניט יד ּוצ גָאז'י

 ,רעקיציײלפ ַא ןגער ַא טרעוו סע
 ,ןלַאפ טעװ ,רענײטשלגָאה ,ריא ןּוא
 .ןכערּבסױא טעװ טניװמערּוטש ַא ןּוא
 ,ןייַא טלַאפ רעיומ יד זַא טָא ןּואי

 :ךייַא ּוצ ןרעוו טגָאזעג טינ טעװ יצ
 ?טרימשעגנָא טָאה ריא סָאװ רימשעג סָאד ויא ּוװ
 :טנָאזעג ױזַא רַאה רעד טָאג טָאה םּורדי*

 טניוומערוטש ַא ןכערּבסױא ןכַאמ לעװ ךיא ,ָאי
 ,ןרָאצמירג ןיימ ןיא
 ,סעּכ ןיימ ןיא ןייז טעװ ןגער רעקיציײלפ ַא ןּוא
 .ןדנעלרַאפ ּוצ ,ןרָאצמירג ןיא רענײטשלגָאה ןּוא

 רעיומ יד ןרעטשעצ לעװ ךיא ןּוא;*
 ,קניט טימ טרימשַאּב טָאה ריא סָאװ
 ,דרע רעד ּוצ ןעננערּב יז לעװ ןּוא
 ;ןרעװ טקעלּפטנַא טעװ טסעפטנורג ריא ןּוא
 ,ןלַאפניַא טעװ יז ןּוא
 ;ןירעד ןרעװ טדנעלרַאפ טעװ ריא ןּוא
  .הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיוו טעװ ריא ןּוא

 ,רעיומ רעד ףיוא ןרָאצמירג ןיימ ןזָאלסױא לעװ ךיא ןּואי*
 ;קניט טימ טרימשַאּב יז ןּבָאה סָאװ יד ףיוא ןּוא
 :ךייַא ּוצ ןגָאז לעװ ךיא ןּוא
 --טרימשַאּב יז ןּבָאה סָאװ יד ָאטינ ןּוא ,רעיױמ יד ָאטינ
 ,םִיַלָשּורי ףיוא תואיבנ ןנָאז סָאװ לארׂשי ןּופ םיאיבנ יד'*

 ,םולש ןּופ גנּואעז ַא ריא ןעעז ןּוא
 ,ָאטינ זיא םולש ןייק ןעוו
 .רַאה רעד טָאג טגָאז
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 םינּפ ןייד ּוט ,דניקנשטנעמ ּוד ןּואי
 קלָאפ ןייד ןּופ רעטכעט יד ּוצ
 ,ןצרַאה םענענייא רעייז ןופ תואיבנ ןנָאז סָאװ
 ,ייז ףיוא תואיבנ גָאז ןּוא

 : רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא :ןגָאז טסלָאז ןּואיי
 ,סנניוּבנלע עלַא ףיוא ךַאלעשיק ןָא ןעיינ סָאװ יד ּוצ ײװ
 ,סקּוװ ןכַאלטיא ןּופ ּפָאק ןפיוא סרעיילש ןכַאמ ןּוא
 !ןעגנַאפ ּוצ תושפנ ידּכ
 ,קלָאפ ןיימ ייּב ןעגנַאפ ריא טּוט תושפנ יד
 .ןטלַאהרעד ּוצ ןּבעל םייּב תושפנ יד ךייַא ידּכ
 קלָאפ ןיימ ייּב טכעװשרַאפ ךימ טָאה ריא ןּואי

 ,טיורּב ךַאלקערּב רַאפ ןּוא ,ןטשרעג ךַאלפייה רַאפ
 ,ןּברַאטש טינ ןפרַאד סָאװ תושפנ ןּברַאטש ןכַאמ ּוצ
 ,ןּבעל טינ ןפרַאד סָאװ תושפנ ןּבעל ןוָאל ּוצ ןּוא
 ,קלָאפ ןיימ ּוצ ןגיל טנָאז ריא סָאװ טימ
 .ןגיל ןּופ רערעהּוצ יד

 :טנָאזעג ױזַא רַאה רעד טָאג טָאה םּורד"
 ךַאלעשיק ערעיײַא ּוצ ךיז םענ ךיא ,טעז
 ,ןעלגיופ יװ תושפנ יד טימרעד טננַאפ ריא סָאװ
 ,סמערָא ערעיײַא ןּופ ןסײרּפָארַא יז לעװ ךיא ןּוא
 --טגנַאפ ריא סָאװ תושפנ יד ןוָאלקעװַא לעװ ןּוא
 .ןעלגיופ יװ תושפנ
 ,סרעיילש ערעיײַא ןסײרּפָארַא לעװ ךיא ןּוא'

 ,טנַאה רעייַא ןּופ קלָאפ ןיימ ןייז ליצמ לעװ ןּוא = |
 ;טנַאה רעיײַא ןיא גנַאפעג םּוצ ןייז טינ רעמ ןלעװ יז ןּוא
 .הוהי ןיּב ךיא וַא ןסיו טעװ ריא ןּוא
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  ,קידצ םעד ןּופ ץרַאה סָאד טּבירטַאּב ןגיל טימ טָאה ריא לײװי
 ,ןָאט ײװ טלָאװעג טינ םיא ּבָאה ךיא ןעוו
 עשר םעד ןּופ טנעה יד טקרַאטשעג טָאה ריא ןּוא
 ,געוו ןטכעלש ןייז ןּופ ןרעקּוצמּוא טינ ךיז
 ,ןּבעל ןזָאל םיא לָאז עמ זַא
 ,ןעז טינ טייקשלַאפ רעמ ריא טעװ םּורדי

 -  ;ןגָאזרָאװ טינ שינעגָאזרָאװ ןּוא
 ;טנַאה רעייַא ןּופ קלָאפ ןיימ ןייז ליצמ לעװ ךיא ןּוא
 .הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיוו טעװ ריא ןּוא

 ( ןּופ עטסטלע יד ןּופ רענעמ ןעמוקעג ןענייז רימ ּוצ ןּואי ידי
 / טרָאװ סָאד ויא* .רימ רַאפ ןסעזעג ןענייז ןּוא ,לארׂשי

 0 :ןגָאז ּוצ ױזַא רימ ּוצ ןעװעג טָאג ןּופ
 טלעטשענפיוא ןּבָאה טייל עקיזָאדיד ,דניקנשטנעמי
 ,ןצרַאה רעייז ןיא רעטענּפָא ערעײז
 דניז רעייז ּוצ גנולכיורטש יד ןּוא
 ;םינּפ רעייז ןגעקַא יז ןטלַאה
 ?ייז ןּופ ןגערפ ןזָאל ךיז ןגערפ ךיא לָאז
 :ייז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא ,ייז טימ דער םּורדּי

 :רַאה רעד טָאג טנָאזעג טָאה יױװַא
 לארׂשי ןּופ זיוה םעד ןּופ ןַאמ רעדעװטעי
 - ,ןצרַאה ןייז ןיא רעטעגּפָא ענייז ןלעטשפיוא טעװ סָאװ
 דניז ןייז ּוצ גנולכיורטש יד ןּוא
 ,םינּפ ןייז ןגעקַא ןטלַאה רע טעװ
 ,איבנ םּוצ ןעמּוק טעװ רע ןּוא
 --ןרעפטנע םיא הוהי ךיא לעװ
 ;רעטעגּפָא ליפ ענייז טימ טמּוק סָאװ םעד
 ,לארׂשי ןּופ זיוה סָאד ןצרַאה םייּב ןּפַאכרַאפ ּוצ ידּכי
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 רימ ןּופ טרעקענּפָא ךיז ןּבָאה סָאװ
 .עלַא רעטענּפָא ערעיײז ךרּוד

 :לארׂשי ןּופ זיוה םעד ּוצ גָאז םּורדִי
 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא
 ,רעטעגּפָא ערעייַא ןּופ םּוא ךייַא טרעק ןּוא ,קירוצ טרעק
 .םינּפ רעײַא ּפָא טרעק ןטייקידרעװמּוא ערעייַא עלַא ןּופ ןּוא
 ,לארׂשי ןּופ זיוה םעד ןּופ ןַאמ רעדעװטעי םורָאװי
 ,לארׂשי ןיא ףיוא ךיז טלַאה סָאװ ןדמערפ םעד ןּופ רעדָא
 ,רימ רעטניה ןּופ ןדײשּפָא ךיז טעװ סָאװ
 ,ןצרַאה ןייז ןיא רעטעגּפָא ענייז ןלעטשפיוא טעװ ןּוא
 דניז ןייז ּוצ גנולכיורטש יד ןּוא
 ,םינּפ ןייז ןגעקַא ןטלַאה רע טעװ
 ,איבנ םּוצ ןעמּוק טעװ רע ןּוא
 ,ןגעװטענייז ןּופ ןגערפ ךימ לָאז רע ידּכ
 .ןרעפטנע םיא ןײלַא הוהי ךיא לעװ
 ,ןַאמ םענעי ןגעקַא םינּפ ןיימ ןרעק לעװ ךיא ןּואְי
 ,ןטסיװרַאפ םיא לעװ ןּוא
 ,טרָאװכירּפש ַא רַאפ ןּוא ןכייצ ַא רַאפ
 ;קלָאפ ןיימ ןשיװצ ןּופ ןדיינשרַאפ םיא לעװ ןּוא
 .הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיװ טעװ ריא ןּוא
 ,ןרעװ טריפרַאפ טעװ איבנ רעד זַא ןּואי
 ,טרָאװ ַא ןדער טעװ ןּוא
 ,איבנ םענעי טריפרַאפ סָאד הוהי ךיא ּבָאה
 ,םיא ףיוא טנַאה ןיימ ןקערטשסיוא לעװ ךיא ןּוא

 .לארׂשי קלָאפ ןיימ ןשיװצ ןּופ ןגיליטרַאפ םיא לעװ ןּוא |
 ;דניז רעייז ןגָארט ןלעװ יז ןּואיי -

 ,רעגערפ םעד ןּופ דניז יד יװ ױזַא

| 
1 



 / 16-וװ די לאקֹוחי 40

 .איבנ םעד ןּופ דניז יד ןייז טעװ ױזַא
 לארׂשי ןּופ זיוה סָאד ידּכיי

 ,רימ רעטניה ןּופ ןעשזדנָאלּבקעװַא טינ רעמ ןלָאז
 ןקיניײרמּוארַאפ טינ רעמ ךיז ןלָאז ןּוא
 ;ןכערּברַאפ ערעײז עלַא טימ
 ,קלָאפ םּוצ ןייז רימ ןלָאז יז ןּוא
 ,טָאג םּוצ ןייז יז לָאז ךיא ןּוא
 .רַאה רעד טָאג טגָאז

 ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ ןעװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּואי*
 רימ ןגעק ןקידניז לָאז דנַאל ַא ןעװ ,דניקנשטנעמ'*

 ,גנושלעפ ַא ןשלעפ ּוצ
 ,ריא ףיוא טנַאה ןיימ ןקערטשסיוא לָאז ךיא ןּוא
 ,טיױרּב ןּופ ןעלרעטנּוא םעד ןכערּבעצ ריא ןּוא
 ,רעגנוה ַא ריא ףיוא ןקישנָא ןּוא
 ,תומהּב ןּוא ןשטנעמ ריא ןּופ ןדיינשרַאפ ןּוא

 ;ריא ןיא ןייז ןלָאז רענעמ ירד עקיזָאדיד ןּוא'*
 ,בֹויִא ןּוא ,לֵאינְד ,חֹנ
 . טייקיטכערעג רעייז טימ ײז ןלעװ
 .רַאה רעד טָאג טגָאז ,שפנ רעייז ןייז ליצמ רָאנ
 ,דנַאל ןיא ןייגכרוד ןכַאמ ךיא לָאז היח עזייּב ַא ןעוו'*

 ,ןּבױרַאּב ןשטנעמ ןּופ סע לָאז יז ןּוא
 רעייגכרּוד ַא ןָא שינעטסיװ ַא ןרעװ לָאז סע ןּוא
 ,היח רעד ןגעו ןּופ
 ,ריא ןיא ןייז רענעמ יירד עקיזָאדיד ןגעמ'י

 ,רַאה רעד טָאג טנָאז ,ּבעל ךיא יװ יװַא
 !רעטכעט רעדָא ןיז ןייז ליצמ ןלעװ יז ּביוא
 ,ןרעװ לוצינ ןלעװ ןײלַא יז
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 .שינעטסיװ ַא ןרעװ טעװ דנַאל סָאד רעּבָא
 ,דנַאל םענעי ףיוא ןעגנערּב ךיא לָאז דרעװש ַא ןעוו רעדָא

 ;דנַאל ןיא ןייגכרּוד לָאז דרעוװוש ַא :ןגָאז ןּוא
 ,תומהּב ןּוא ןשטנעמ ריא ןּופ ןדיינשרַאפ לָאז ךיא ןּוא
 ,ריא ןיא ןענייז רענעמ יירד עקיזָאדיד ןּוא*

 ,רַאה רעד טָאג טגָאז ,ּבעל ךיא יװ יװַא
 ;רעטכעט ןּוא ןיז ןייז ליצמ טינ ןלעװ יז
 .ןרעװ לוצינ ןלעװ ןײלַא יז זיולּב
 ,דנַאל םענעי ףיוא ןקיש ךיא לָאז טסעּפ ַא ןעוו רעדָאי -

 ,טּולּב טימ ריא ףיוא ןרָאצמירג ןיימ ןסינסיוא ןּוא
 ,תומהּב ןּוא ןשטנעמ ריא ןּופ ןדיינשרַאּפ ּוצ
 ,ריא ןיא ןענייז בֹויִא ןּוא ,לָאינָד ,חֹנ ןּואי

 ,רַאה רעד טָאג טגָאז ,ּבעל ךיא יװ יװַא
 !רעטכָאט ַא רעדָא ןּוז ַא ןייז ליצמ ןלעװ יז ּביוא
 טייקיטכערעג רעייז טימ ןלעװ יז
 .שפנ רעייז ןייז ליצמ רָאנ
 ;רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה יװַא ,רָאװרַאפיי

 ,ןפָארטש עוייּב ריפ עניימ זַא ןיוש יו טנייה
 ,טסעּפ ןּוא ,היח עוייּב ַא ןּוא ,רעננּוה ןּוא ,דרעװש
 ,םִיַלָׁשּורי ףיוא טקישעגנָא ךיא ּבָאה
 !תומהּב ןּוא ןשטנעמ ריא ןּופ ןדיינשרַאפ ּוצ
 - ,ריא ןיא גנונירטנַא ןַא ןּבילּבעג זיא טָא רעּבָאי

 ;רעטכעט ןּוא ןיז ,טריפעגסורַא ןרעוװ סָאװ יד
 ,ךייַא ּוצ סױרַא יז ןעמּוק טָא
 ,םיׂשעמ ערעייז ןּוא געוו רעייז ןעז טעװ ריא ןּוא
 זיּב םעד ןגעוו ןטסיירט ְךייַא טעװ ריא ןּוא
 ,םִיַלָׁשּורי ףיוא טכַארּבעג ּבָאה ךיא סָאװ
 ;ריא ףיוא טכַארּבעג ּבָאה ךיא סָאװ ץלַא ןגעװ
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 ,גנוטסײרט ַא ןייז ְךייַא ןלעװ יז םורָאװ
 ;םיׂשעמ עּרעײז ןּוא געװ רעייז ןעז טעװ ריא זַא
 ןָאטעג ךיא ּבָאה טסיומּוא טינ זַא ןסיוו טעװ ריא ןּוא
 ,ריא ןיא ןָאטעג ּבָאה ךיא סָאװ ץלַא
 .רַאה רעד טָאג טגָאז

 ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ ןעװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּואי ןה
 :ןגָאז

 קָאטשנײװ רעד זיא סָאװ ,דניקנשטנעמי
 --םיוּב ןכַאלטיא ןּופ רעמ
 ?רעמױּבדלַאװ יד ןשיװצ זיא סָאװ גייװצנײװ רעד
 ןעמונעג ץלָאה םיא ןּופ טרעוו יצ*
 | ?טעּברַא ןַא ןכַאמ ּוצ ףיוא
 לקעלפ ַא םיא ןּופ ןעמ טמענ רעדָא
 ?ףיורעד ילּכ םּוש ַא ןעגנעה ּוצ
 ,ןרָאװעג ןּבענעג זייּפש ַא רַאפ רעייפ םּוצ זיא רע זַא טנייה*
 ,רעייפ סָאד ןסעגענּפָא טָאה ןקע עדייּב ענייז זַא
 ,ןרָאװעג טנערּבעגּוצ זיא ןטימ ןייז ןּוא
 ?טעּברַא ןַא ףיוא ןגיוט ןעד רע ןעק
 ,ןעװעג ץנַאג זיא רע זַא ,ע
 ,טעּברַא ןַא ףיוא ןרעוו ןָאטרַאפ טנעקעג טינ רע טָאה
 ,ןסענעגמּורַא םיא טָאה רעייפ סָאד זַא ןיוש יו טנייה
 ,ןרָאװעג טנערּבענּוצ זיא רע ןּוא
 !טעּברַא ןַא ףיוא ןרעװ ןָאטרַאפ ךָאנ ןעד רע ןעק
 :טנָאזעג ױזַא רַאה רעד טָאג טָאה םּורדִי
 ,רעמױּבדלַאװ יד ןשיװצ קָאטשנײװ רעד יװ ױזַא
 ,זיּפש ַא רַאפ רעייפ םּוצ ןּבעגעג םיא ּבָאה ךיא סָאװ
 .םִיַלָשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב יד ךיא ּביג יױזַא
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 ;יז ןגעקַא םינּפ ןיימ ןרעק לעװ ךיא ןּואי
 ;ןרעצרַאפ יז טעװ רעייפ סָאד ןּוא ,סױרַא יז ןענייז רעייפ ןּופ
 ,הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיוו טעװ ריא ןּוא
 .ייז ןגעקַא םינּפ ןיימ ּוט ךיא ןעוו
 ,שינעטסיװ ַא דנַאל סָאד ןכַאמ לעװ ךיא ןּואי
 ,גנושלעפ ַא טשלעפעג ןּבָאה יז לײװ
 .רַאה רעד טָאג טגָאז

 ּוצ יװַא ,רימ ּוצ ןעװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּוא זה
 | :ןגָאז

 ,ןטיײקידרעװמּוא עריא םִיַלָשּורי ןסיװ זָאל ,דניקנשטנעמי
 :םִיַלָשּורי ּוצ רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה יװזַא :ןגָאז טסלָאז ןּוא*
 טרוּבעג ןייד ןּוא םַאטשּפָא ןייד
 ;יֵנֲעַנּכ םעד ןּופ דנַאל ןּופ זיא
 ,ירֹומָא רעד ןעװעג זיא רעטָאפ ןייד
 .תֵח ןּופ רעטּומ ןייד ןּוא
 :טרּוּבעג ןייד זיא טָא ןּואי
 ןרָאװעג ןרָאּבעג טסיּב ּוד סָאװ גָאט םעד ןיא
 ,ןטינשענּפָא טינ לּפָאנ ןייד ןעמ טָאה
 ,ןקיניר םּוצ ןרָאװעג ןשַאװעג טינ ּוטסיּב רעסַאװ ןיא ןּוא
 ,ןרָאװעג טצלַאזַאּב טינ ּוטסיּב ןצלַאזַאּב ןּוא
 .ןרָאװעג טלקיװעג טינ ּוטסיּב טלקיװעג ןּוא
 ,ריד ףיוא גיוא ןַא ךיז טָאה טמירַאּברעד טיני
 ,עקיזָאדיד ןּופ סנייא ןָאט ּוצ ריד
 ;ריד ףיוא תונמחר ןּבָאה ּוצ
 ,דלעפ ןעיירפ ןפיוא ןרָאװעג ןפרָאװעגקעװַא טסיּב ןּוא
  ,ּבײל ןייד ןּופ טייקידלקע רעד ןגעװ ןּופ
 .ןרָאװעג ןרָאּבעג טסיּב ּוד סָאװ גָאט םעד ןיא
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 | ,ריד ייּברַאפ ןעגנַאגעגיײּברַאפ ןיּב ךיא ןּוא"
 | ,טּולּב ןייד ןיא ןרעגלעוו ךיז ןעזעג ךיד ּבָאה ןּוא
 | !ּבעל :טּולּב ןייד ןיא ריד ּוצ טגָאזעג ּבָאה ךיא ןּוא
 | !ּבעל :טּולּב ןייד ןיא ריד ּוצ טגָאזעג ּבָאה ךיא ,ָאי
 . ,טכַאמעג ךיד ךיא ּבָאה דלעפ ןּופ גנּוצָארּפש יד יװ קידעסקַאװי
 | ,ןרָאװעג סיורג טסיּב ןּוא ,ןסקַאװעג טסיּב ןּוא
 ;טיײקניײש רעטסנעש ןיא ןעמוקעג ןּוא
 ,טמערופעג ןעוועג ןענייז טסירּב יד
 ,טצָארּפשעג טָאה רָאה ענייד ןּוא
 .ןעװעג ּוטסיּב ליוה ןּוא טעקַאנ רָאנ
 ,ןעזעג ךיד ּבָאה ןּוא ,ריד ייּברַאפ ןעננַאגענייּברַאפ ךיא ןיּב'
 ;טּפַאשּביל ןּופ טייצ יד זיא טייצ ןייד טשרע
 ,ריד רעּביא דיילק גערּב ןיימ טײרּפשעגסױא ּבָאה ךיא ןּוא
 ;טײקטעקַאנ ןייד טקעדעגּוצ ןּוא
 ,ןרָאװשעג ריד ּבָאה ךיא ןּוא
 ,ריד טימ דנווּב ַא ןיא ןײרַא ןיּב ןּוא
 ,רַאה רעד טָאג טגָאז
 .עניימ ןרָאװעג טסיּב ןּוא
 ,רעסַאװ טימ ןשַאװעגמּורַא ךיד ּבָאה ךיא ןוא*
 ,ריד ןּופ טּולּב ןייד טקנעװשעגּפָא ּבָאה ןּוא
 .לייא טימ טּבלַאוַאּב ךיד ּבָאה ןּוא

 ,טנַאװעג ןטקיטשעג ןיא טדײלקעגנָא ךיד ּבָאה ךיא ןּואי"
 | - ,לעפישַחַּת טימ טבּושַאּב ךיד ןּוא
 ,ןענייל טימ ּפָאק ןייד טלקיװַאּב ןּוא
 .דייז טימ ךיד טקעדַאּב ןּוא
 ,גנוריצ טימ טריצַאּב ךיד ּבָאה ךיא ןּוא'י

 ,טנעה ענייד ףיוא רעדנעּבמערָא ןָאטעגנָא ןּוא
 .זדלַאה ןייד ףיוא דנַאּבזדלַאה ַא ןּוא
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 ,זָאנ ןייד ףיוא גנירזָאנ ַא ןָאטעגנָא ּבָאה ךיא ןּואי*
 ,ןרעיוא ענייד ןיא ןענניריוא ןּוא
 .ּפָאק ןייד ףיוא ןיורק ענייש ַא ןּוא
 ,רעּבליז ןּוא דלָאג ןיא טריצעגנָא ךיז טסָאה ןּוא*

 ,ןענייל ןעוװעג זיא דיילק ןייד ןּוא
 ;טנַאװעג טקיטשעג ןּוא ,דייז ןּוא
 ,ןסעגעג ּוטסָאה לייא ןּוא ,קינָאה ןּוא ,לעמלמעז
 ,ןרָאװעג ןייש רעייז רעייז טסיּב ןּוא
 .הכולמ רַאפ טסַאּפעג ךיז טסָאה ןּוא

 רעקלעפ יד ןשיװצ סױרַא זיא םש ןייד ןּוא-*
 ,לּופרַאפ ןעװעג זיא יז םורָאװ ,טייקנייש ןייד ךרּוד
 ,ריד ףיוא ןָאטעגפױרַא ּבָאה ךיא סָאװ טכַארּפ ןיימ ךרּוד
 .רַאה רעד טָאג טגָאז
 ,טייקנייש ןייד ףיוא טרעכיזרַאפ ךיז טסָאה רעּבָא*

 ,םש ןייד ףיוא ןעוװעג הנזמ טסָאה ןּוא
 ;רעײנכרּוד רעדעװטעי ףיוא תונז ןייד ןסָאגעגסױא ןּוא
 .ןעוועג סע זיא סנייז
 ,רעדיילק ענייד ןּופ ןעמּונעג טסָאה ןּוא*

 ,תומָּב עטקעלפעג טכַאמעג ריד ןּוא
 ;יײז ףיוא ןעוװעג הנומ ןּוא
 .ןייז טינ טעװ ןּוא ,ןעשעג טינ זיא סנױזַא סָאװ

 ,ןכַאז ענייש ענייד ןעמּונעג טסָאה ןּואי*
 ,ןּבעגעג ריד ּבָאה ךיא סָאװ רעּבליז ןיימ ןּופ ןּוא דלָאג ןיימ ןּופ
 ,ןישרַאּפסנַאמ ַא ןּופ רעדליּב טכַאמעג ריד טסָאה ןּוא
 .ייז טימ ןעװעג הנומ ןּוא
 ,רעדיילק עטקיטשעג ענייד ןעמונעג טסָאה ןּוא*

 ;טקעדַאּב יז טסָאה ןּוא
 ךיורײװ ןיימ ןּוא לייא ןיימ ןּוא
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 .ייז רַאפ טגנַאלרעד ּוטסָאה
 ,ןּבעגעג ריד ּבָאה ךיא סָאװ טיױרּב ןיימ ןּוא;*

 ,קינָאה ןּוא ,לייא ןּוא ,לעמלמעז
 ,טזײּפשעג ךיד ּבָאה ךיא סָאװ טימ
 ;חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ ,ייז רַאפ טגנַאלרעד ּוטסָאה
 .רַאה רעד טָאג טגָאז ,ןעװעג סָאד זיא ױזַא

 רעטכעט ענייד ןּוא ןיז ענייד ןעמונעג טסָאה ןּוא*י
 ,ןרָאּבעג רימ טסָאה ּוד סָאװ
 .ןסע םּוצ יז רַאפ טכַאלשעג יז טסָאה ןּוא
 ,תונז ןייד ןעװעג ריד זיא קיצניװ
 ,רעדניק עניימ ןטכָאשעג ךָאנ ּוטסָאה*י

 ,ןּבעגעגקעװַא יז ןּוא
 .ייז ּוצ ןעוועג בירקמ יז טסָאה ּוד זַא
 תונז ןייד ןּוא ןטייקידרעװמּוא ענייד עלַא ןיא ןּוא*

 ,טנווי ןייד ןּופ געט יד ןָא טכַאדעג טינ ּוטסָאה
 ,ליוה ןּוא טעקַאנ ןעװעג טסיּב ּוד ןעוו
 .טּולּב ןייד ןיא קידנרעגלעוו ךיז

 --טייקיטכעלש ןייד לַא ךָאנ :ןעװעג זיא סע ןּוא**
 --רַאה רעד טָאג טגָאז ,ריד ײװ ,ײװ
 ,גנוּבלעװעג ַא טיוּבעג ריד ּוטסָאה**

 ..קרַאמ ןכַאלטיא ףיוא טרָא ןכיוה ַא טכַאמעג ריד ןּוא
 ,טרָא ןכיוה ןיײד טיוּבעג ריד ּוטסָאה געוו קע רעדעװטעי ףיואי

 | ,טייקנייש ןייד טקידרעוװמּוארַאפ טסָאה ןּוא
 ,רעיײגכרוד רעדעװטעי רַאפ סיפ ענייד טײרּפשעצ ןּוא
 .תונז ןייד טרעמענ ןּוא

 ,םִיַרצִמ ןּופ ןיז יד טימ ןעװעג הנומ טסָאה ןּואי*
 | ,עקיּבײלסױרג יד םינכש ענייד
 .ןענערעצרעד ּוצ ךימ ,תונז ןייד טרעמעג טסָאה ןּוא
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 ,ריד ףיוא טנַאה ןיימ טקערטשעגסיוא ּבָאה ךיא ,עז ןּואי
 ,שינעמּוקסיוא ןייד טרענימעג ּבָאה ןּוא
 ,טנייפ ענייד ןּופ טָארַאּב םעד ףיוא ןּבעגעגרעּביא ךיד ןּוא
 םיּתשִלּפ יד ןּופ רעטכעט יד
 .געוו ןפאא ןייד ןגעװ טמעשעג ךיז ןּבָאה סָאװ
 ,רּוׁשַא ןּופ ןיז יד טימ ןעװעג הנזמ טסָאה ּוד ןּוא=

 ,ןטעונָא טנעקעג טינ ךיז טסָאה ּוד לײװ
 ,ייז טימ ןעװעג הנזמ טסָאה ןּוא
 .ןרָאװעג טַאז טינ טרָאפ טסיּב ןּוא
 תונז ןייד טרעמענ טסָאה ןּוא*

 ,םידׂשַּכ טימ ,רעמערק ןּופ דנַאל םעד טימ
 .ןרָאװעג טַאז טינ ּוטסיּב טימרעד ךיוא ןּוא
 ,רַאה רעד טָאג טגָאז ,ץרַאה ןיד זיא ךַאװש יוויי =

 עקיזָאדסָאדלַא ןָאטעג טסָאה ּוד זַא
 ,הנֹוזיצרַא ןַא טּוט סע יװ יױװזַא
 גנּוּבלעװעג ןייד טיוּבעג טסָאה ּוד סָאװ טימיי

 ,געװ קע רעדעװטעי ףיוא
 טכַאמעג ּוטסָאה טרָא ןכיוה ןייד ןּוא
 | ;קרַאמ רעדעװטעי ףיוא
 = הנֹוז ַא יװ ןעװעג טינ לָאמּוצ טסיּב
 .ןיול רעסָאװ יּבַא ןּופ ןטָאּפש ּוצ

 ,ןַאמ ריא טָאטשנָא עדמערפ טמענ סָאװ עטפאונ בייוו ּוד**
 ,קנַאשעג ַא ןעמ טיג תונֹוז עלַא*

 ןעקגַאשעג ענייד ןּבעגעג טסָאה וד ןוא
 ,רעּבָאהּביל ענייד עלַא ּוצ
 ריד ּוצ ןעמּוק ּוצ טפיוקענרעטנוא יז ןּוא
 . .תּונז ןייד ןיא ,םּורַא דנּור ןּופ = -
 ,רעּבײװ ערעדנַא ייּב יװ רױּפַאק ןעװעג זיא ריד יּב ןּואיי !
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 ,ןפָאלעגכָאנ טסיּב ּוד סָאװ טימ
 ,ןפָאלעגכָאנ טינ ןעמ זיא ריד ךָאנ ןּוא
 ,ןיול ןּבעגעג טסָאה ּוד סָאװ ןּוא
 ;ןרָאװעג ןּבעגעג טינ ןיול ןייק זיא ריד ןּוא
 .ןעוװעג וטסיּב רױּפַאק ,ָאי

 :טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ,הנֹוז ּוד ,רעה םורד*
 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה יױזַאי*

 ,ןסָאגעגסױא ךיז טָאה טייקיצּומש ןייד לײװ
 ןרָאװעג טקעלּפטנַא זיא דנַאש ןייד ןּוא
 ,רעּבָאהּביל ענייד טימ תּונז ןייד ןיא
 ;רעטענּפָא עקידרעװמּוא ענייד עלַא טימ ןּוא
 -ןּבעגעג יז טסָאה ּוד סָאװ ןיז ענייד ןּופ טּולֹּב םעד רַאפ ןּוא
 רעּבָאהּביל ענייד עלַא ןייַא למַאז ךיא ,עז םּורד*י

 ,ייז וצ טלדנחעג ךיז טסָאה ּוד סָאװ
 ,ּביל טסָאה ּוד סָאװ עלַא ןּוא
 ;טנייפ טסָאה ּוד סָאװ עלַא טימ
 ,םּורַא דנּור ןּופ ריד םּורַא ןעלמַאזנייַא יז לעװ ךיא ןּוא
 ,ייז רַאפ דנַאש ןייד ןקעלּפטנַא לעװ ןּוא
 .דנַאש עצנַאג ןייד ןעז ןלעװ יז ןּוא
 טּפשמ םעד טימ ןטּפשמ ךיד לעװ ךיא ןּוא*

 ;סנרעסינרַאפטּולּב ןּוא סעטפאֹונ ןּופ
 ריד ףיוא ןעגנערּב לעװ ךיא ןּוא
 .סָארדרַאפ ןּוא ןרָאצמירג ןּופ טּולּב
 ,טנַאה רעייז ןיא ןּבעגרעּביא ךיד לעװ ךיא ןּואי

 ,גנוּבלעװעג ןייד ןרעטשעצ ןלעװ יז ןּוא
 ;רעטרע עכיוה ענייד ןפרַאװנײַא ןּוא
 ,רעדיײלק ענייד ןָאטסױא ריד ןלעװ יז ןּוא
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 ;ןכַאז ענייש ענייד ןעמענוצ ןּוא
 .ליוה ןּוא טעקַאנ ןזָאל ךיד ןלעװ יז ןּוא
 ,למעועג ַא ריד ףיוא ןעגנערּבפיורַא ןלעװ יז ןּוא*

 ,רעניײטש טימ ןענייטשרַאפ ךיד ןלעװ יז ןּוא
 .ןדרעוװש ערעייז טימ ןקַאהעצ ךיד ןּוא
 ,רעייפ ןיא רעזייה ענייד ןענערּברַאפ ןלעװ יז ןּואי

 ;רעּבײװ ליפ ןּופ ןגיוא יד רַאפ טּפשמ ַא ריד ףיוא ןָאט ןּוא
 ,הנֹוז ַא ןייז ןרעהפיוא ןכַאמ ךיד לעװ ךיא ןּוא
 .ןּבעג טינ רעמ ןיול ןייק ךיוא טסעוו ןּוא

 ,ריד ףיוא ןרָאצמירג ןיימ ןעּורַאּב לעװ ךיא ןּוא=
 ,ריד ןּופ סָארדרַאפ ןיימ ךיז טעװ ןָאטּפָא ןּוא
 .ןענערעצ טינ רעמ ןּוא ,ןליטש ךימ לעװ ךיא ןּוא
 ,טנוּוי ןייד ןּופ געט יד ןָא טכַאדעג טינ טסָאה ּוד לײװ

 ,ןקיזָאד םעלַא טימ טרעגרערעד ךימ טסָאה ןּוא
 ,ּפָאק ןייד ףיוא גע ןייד ךיוא ךיא טלעגרַאפ טָא םּורד
 .רַאה רעד טָאג טגָאז
 טײקכַאלדנעש עקיזָאדיד ןָאטעג טינ ןעד ּוטסָאה רעדָא
 ?ןטייקידרעװמּוא ענייד עלַא ּוצ
 ,ריד ףיוא ןעלטרעו ךיז טעװ רעגָאזלטרעװ רעדעװטעי ,עזי

 .רעטכָאט ריא יװַא רעטּומ יד יו :ןגָאז וצ ױזַא
 רעטּומ ןייד ןּופ רעטכָאט ַא טסיּב*

 ,רעדניק עריא ןּוא ןַאמ ריא טימ טסואימעג ךיז טָאה סָאװ
 ,רעטסעווש ענייד ןּופ רעטסעווש ַא טסיּב ןּוא
 ;רעדניק ערעיײז ןּוא ןענַאמ ערעייזטימ טסואימעג ךיז ןּבָאה סָאװ
 ,תֵח ןּופ ןעוועג זיא רעטּומ ןייד
 .ירֹומָא ןַא רעטָאפ ןייד ןּוא =
 ,ןֹורמֹוש ןעװעג זיא רעטסעװש ערעסערג ןייד ןּוא* |

 ,טייז רעקניל ןייד ףיוא ןסעזעג זיא סָאװ



 520 וט לאקזחי 50

 :רעטכעט עריא טימ יז
 רעטסעווש ערענעלק ןייד ןּוא
 ,טייז רעטכער ןייד ףיוא ןסעזעג זיא סָאװ
 .רעטכעט עריא טימ םֹודס ןעוועג זיא
 ,ןעגנַאגעג וטסיּב ןגעװ ערעייז ןיא לָאמּוצ טיניי

 ;ןָאטעג ןטיײקידרעװמּוא ערעייז יו ןּוא
 ןרָאװעג ּוטסיּב לײװ רעצריוק ַא ןיא
 .ןגעוו ענייד עלַא ןיא יז ןּופ רענעּברָאדרַאפ
 1 ,רַאה רעד טָאג טגָאז ,ּבעל ךיא יו ױזַא*

 ,רעטכעט עריא טימ יז ,םֹודס רעטסעווש ןייד ּביױא
 !ןָאטעג טסָאה רעטכעט ענייד טימ ּוד יװ ןָאטעג טָאה
 :םֹודס רעטסעווש ןייד ןּופ דניז יד ןעװעג זיא סָאד ,עו*

 הוולש עקיאּור ןּוא ,טיורּב טימ טייקיטעז ,טײקצלָאטש
 - ,רעטכעט עריא ייּב ןּוא ריא ייּב ןעוועג זיא
 ןֹויבא םעד ןּוא ןַאמערָא םעד ןּופ טנַאה יד ןּוא
 .ןטלַאהעגפיוא טינ יז טָאה

 ,קידרעּפָאה ןעוועג ןענייז יז ןּוא"
 ;רימ רַאפ טיײקידרעװמּוא ןָאטעג ןּבָאה ןּוא
 ,טמַארעגּפָא יז ךיא ּבָאה םּורד
 .ןעזעג סָאד ּבָאה ךיא וַא
 ;טקידניזעג טינ דניז ענייד ןּופ טפלעה ַא טָאה ןֹורמֹוש ןּוא*י

 ,ייז ןּופ ןייֵמ ןטייקידרעװמּוא ענייד טרעמעג טסָאה ּוד ןּוא
 רעטסעווש ענייד טקיטרַאפטכערעג טסָאה ןּוא
 .ןָאטעג טסָאה ּוד סָאװ ןטייקידרעװמּוא ענייד עלַא טימ
 | ,דנַאש ןייד ּוד ךיוא גָארט םורדי

 ;רעטסעװש ענייד טּפשמעג טסָאה ּוד סָאװ
 ,ייז ןּופ קראס רעמ ןָאטעג טסָאהּוד סָאװ דניז ענייד ךרוד
 ' .;ריד ןּופ רעטכערעג יז ןרעוו
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 ,דנַאש ןייד גָארט ןּוא ,ךיז םעש ּוד ךיוא םּורד
 .רעטסעווש ענייד טסקיטרַאּפטכער ּוד סָאװ
 ,טפַאשנעננַאפעג רעייז ןרעקמּוא לעװ ךיא ןוא*

 ,רעטכעט עריא ןּוא םֹודס ןּופ טפַאשנעגנַאפעג יד
 ,רעטכעט עריא ןּוא ןֹורמֹוׁש ןּופ טפַאשנעננַאפעג יד ןּוא
 יז ןשיווצ ענעגנַאפעג ענייד ןּופ טּפַאשנעגנַאּפעג יד ןּוא
 ,דנַאש ןייד ןגָארט טסלָאז ידּכי

 ,ןָאטעג טסָאה ּוד סָאװ ץלַא רַאפ ןעמעש ךיז ןּוא
 .גנוטסיירט ַא ןרָאװעג יז טסיּב ּוד זַא
 רעטכעט עריא ןּוא םֹודס רעטסעווש ענייד ןּוא

 ,דנַאטש ןקידרעירפ רעייז ּוצ ןרעקמּוא ךיז ןלעװ
 | רעטכעט עריא ןּוא ןֹורמֹוׁש ןּוא
 ,דנַאטש ןקידרעירפ רעייז ּוצ ןרעקמּוא ךיז ןלעװ
 רעטכעט עניד ןּוא ּוד ןּוא
 -,דנַאטש ןקידרעירפ רעייַא ּוצ ןרעקמוא ךיז טעװ

 רעטסעווש ןייד םֹודס טינ זיא ןּוא |

 ,ליומ ןייד ןיא דיירעג ַא ןעװעג
 ,ץלָאטש ןייד ןּופ גָאט םעד ןיא
 .,ןרָאװעג טקעלּפטנַא זיא טיײקיטכעלש ןייד רעדייא"

 טי רעד ןּופ טייצ רעד ןיא יװ
 : ,םֶרֵא ןּופ רעטכעט יד ןּופ
 -,םיתשלפ יד ןופ רעטכעט יד ,עקימורַא עריא עלַא ןּופ ןּוא
 ?םּורַא דנּור ןּופ ךיד ןטכַארַאפ סָאװ
 א = עניײד ןּוא טײקכַאלדנעש ןייד

 .טָאג טגָאז ,ןגָארט יז טסעוו ּוד

 . - .:רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא םורָאװי
 ;=;ןָאטעג טסָאה ּוד יװ ױזַא ריד טימ ןָאט לעװ ךיא ,ָאי |

| 
1 
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 ,.דנוּב םעד ןרעטשרַאפ ּוצ ,העּובש יד טכַארַאפ טסָאה ּוד סָאװ
 | ריד טימ דנּוּב ןיימ ןָא ןענָאמרעד ךיז לעװ ךיא רעּבָאי

 | ,טנגּוי ןייד ןּופ געט יד ןיא
 .דּנּוּב ןקיּביײא ןַא ןלעטשפיוא ריד לעװ ןּוא

 ,ןעמעש ךיז ןּוא ,ןגעװ ענייד ןענָאמרעד ךיז טסעוו ןּואיי
 ,רעטסעווש ענייד טסנירק ּוד ןעוו
 ;ריד ןּופ ערענעלק יד טימ ריד ןּופ ערעסערג יד
 : ,רעטכעט רַאפ ןּבעג ריד יז לעװ ךיא ןּוא
 | - .דנוּב ןייד ןגעוו ןּופ טינ רעּבָא

 | ,ריד טימ דנּוּב ןיימ ןלעטשפיוא לעװ ךיא ןּואי*
 | ;הוהי ןיּב ךיא זַא ,ןסיװ טסעוװ ןּוא
 | ,ןעמעש ךיז ןּוא ,ןענָאמרעד ךיז טסלָאז ידּכ"*

 | ,דנַאש ןייד ןגעוו ןּופ ןענעפע טינ ליומ ַא רעמ ןּוא
 ,ןָאטעג טסָאה ּוד סָאװ ץלַא ףיוא רּפכמ ריד ןיּב ךיא ןעוו
 .רַאה רעד טָאג טנַאז

 ּוצ יװַא ,רימ ּוצ ןעװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּואי ןי
 :ןגָאז

 ,שינעטער ַא טָאר ,דניקנשטנעמי
 ,לארׂשי ןּופ זיוה םעד ףיוא לשמ ַא ּבינ ןּוא .
 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא :ןגָאז טסלָאז ןּוא*
 רעלדָא רעסיורג רעד
 ,עסיורג ןעלגילפ טימ
 ,עגנַאל ןרעדעלפ טימ
 ,לּופ ןרעדעפ טימ
 ,ןּברַאפ ײלרעלַא טָאה סָאװ
 ,ןֹונָבל םּוצ ןעמּוקעג זיא
 .םיוּברעדעצ ןּופ ץיּפש םעד ןעמונעג ןּוא
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 ,ןסירעגּפָא רע טָאה ךַאלטיר ענייז ןּופ עטשרעּביוא סָאדי
 ;םירחוָס ןּופ דנַאל ַא ןיא טכַארּבעג סע טָאה ןּוא
 .טצעזעגנייַא סע רע טָאה טײלסלדנַאה ןּופ טָאטש ַא ןיא

 ,דנַאל ןּופ ןעמָאז םעד ןּופ ןעמּונעג טָאה רע ןּואי
 ,דלעפ קידנעמָאז ַא ןיא טצנַאלּפעגנייַא סע טָאה ןּוא
 ;ךס ַא רעסַאװ ןּבעל טכַארּבעג
 .טצעזעגנייַא סע רע טָאה עּברעװ ַא יו
 ןרָאװעג זיא ןּוא ,טצָארּפשעג טָאה סע ןּואי
 ;סקּוװ ןיא קירעדינ ,קָאטשנײװ טײרּפשעגסױא ןַא
 ,םיא ּוצ ןרעק ךיז ןלָאז ןגײװצ ענייז ידּכ
 ;םיא רעטנּוא ןייז ןלָאז ןעלצרָאװ ענייז ןּוא
 ,קָאטשנײװ ַא ןרָאװעג זיא סע ןּוא
 ,ךַאלגנעטש טכַארּבעגסױרַא ןּוא
 .ןגיײװצ טזָאלעגסױרַא ןּוא

 רעלדָא רעסיורג רעדנַא ןַא ןעװעג זיא סע ןּואי
 ;ליפ ןרעדעפ ןּוא עסיורג ןעלגילפ טימ
 קָאטשנײװ רעקיזָאדרעד טשרע
 ,םיא ּוצ ןעלצרָאװ ענייז טניײּבעגסױא טָאה
 םיא ּוצ ןגײװצ ענייז טקערטשעגסיוא ןּוא
 ,גנּוצנַאלפ ןייז ןּופ ןטייּב יד ןּופ
 ;ןעקנירטנָא םיא לָאז רע ידּכ
 ,ךס ַא רעסַאװ ןּבעל ,דלעפ ןטּוג ַא ןיא םגה*
 ,ןעװעג טצנַאלפעג רע זיא
 ,טכּורפ ןגָארט ּוצ ןּוא ,ןגײװצ ןזָאל ּוצ
 .קָאטשנײװ רעקיטכַארּפ ַא ןרעוו ּוצ
 ;רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא :גָאז
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 סם ז ?ןקילנַאּב רע טעװ יצ
 ,ןעלצרָאװ ענייז רענעי ןסיירסיוא טינ טעװ
 ,ןרעװ טנקירטרַאפ לָאז רע ,ןקַאהּפָא טכורפ ןייז ןּוא
 ?ןרעװ טנקירטרַאפ ןלָאז גנּוצָארּפש ןייז ןּופ רעטעלּב עלַא
 קלָאפ ליפ טימ טינ ןּוא טכַאמ סיורג ַא טימ טינ ןּוא
 .ןעלצרָאװ ענייז טימ ןקילפסיוא םיא רע טעװ

 ?ןקילגַאּב רע טעװ יצ ,טצנַאלפעגנייַא ןיוש רע זיא ןּואי*
 ,ןָא םיא טריר טניוװ-חרזמ רעד יװ ,רָאװרַאפ
 ;ןרעװ טנקירטרַאפ ןקּורט רע טעװ
 גנּוצָארּפש ןייז ןּופ ןטייּב יד ףיוא
 .ןרעװ טנקירטרַאפ רע טעװ

 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ ןעוװעג זיא טָאנ ןּופ טרָאװ סָאד ןּואיי
 :לדניזעג ןקינעּפשרעדיװ םעד ּוצ טשרָאקַא גָאזיי

 ?ןענייז עקיזָאדיד סָאװ טינ ריא טסיײװ
 ,םִיַלָשּורי ןייק לבָּב ןּופ ךלמ רעד ןעמּוקעג זיא טָא :גָאז
 ,ןרַאה עריא ןּוא ךלמ ריא ןעמּונעג טָאה ןּוא
 .לבָּב ןייק ךיז ּוצ טכַארּבעג יז ןּוא

 ,םַאטש ןכַאלגיניק ןּופ זםענייאנ ןעמּונעג טָאה רע ןּואיי
 ,דנּוּב ַא םיא טימ ןסָאלשעג טָאה ןּוא
 ,העּובש ַא רעטנּוא טכַארּבעג םיא ןּוא
 ;ןעמּונעגּוצ רע טָאה דנַאל ןּופ יַנּפ יד ןּוא
 ,הבּולמ עלפש ַא ןייז לָאז סע ידּכי

 ;ןּבייהרעד ּוצ טינ ךיז
 .ןײטשַאּב לָאז יז ידּכ ,דנּוּב ןייז ןטיה ּוצ
 ,םיא ןָא טקינעּפשרעדיװ טָאה רע רעּבָא*

 ,םִיַרצִמ ןייק םיחּולש ענייז ןקיש ּוצ
 .קלָאפ ליפ ןּוא דרעפ ןּבעג םיא לָאז עמ זַא
 ?ןקילנַאּב רע לָאז
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 !עקיזָאדסָאד טּוט סָאװ רעד ןרעװ ןענורטנַא לָאז
 ?ןרעװ ןענורטנַא ןּוא ,דנּוּב םעד ןרעטשרַאפ רע לָאז

 ,רַאה רעד טָאג טגָאז ,ּבעל ךיא יװ יױזַאי*
 ךלמ םעד ןּופ טרָא םעד ןיא טינ ּביױוא
 ,טכַאמעג ךלמ םּוצ םיא טָאה סָאװ
 ,טכַארַאפ-טָאה רע העּובש סעמעוו
 --טרעטשרַאפ טָאה רע דנּוּב סעמעוו ןּוא
 !ןּברַאטש רע טעװ לבָּב ןיא םיא ייּב

 למעועג ליפ ןטימ ןּוא ליח ןסיורג ןטימ טינ ןּואיי
 ,המחלמ ןיא ןייטשייּב םיא הערַּפ טעֹו
 ,רעױמרעגעלַאּב ַא טיוּב עמ ןּוא לַאװדרע ןַא ןָא טיש עמ ןעוו
 -  ;ךס ַא תושפנ ןדיינשרַאפ ּוצ
 ,העּובש יד טכַארַאפ טָאה רע לייוו=

 ,דנּוּב םעד ןרעטשרַאפ ּוצ
 ,טנַאה ןייז ןּבעגעג רע טָאה טָא ןּוא
 ,עקױָאדסָאדלַא ןָאטעג טָאה ןּוא
 .ןרעוו ןענּורטנַא טינ רע טעװ
 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא ,רָאװרַאפ*

 ;טכַארַאפ טָאה רע סָאװ הֹעּובש ןיימ ,ּבעל ךיא יװ ױזַא
 --טרעטשרַאפ טָאה רע סָאװ דנּוּב ןיימ ןּוא
 !ּפָאק ןייז ףיוא ןטלעגרַאפ טינ סע לעװ ךיא ּביױא
 ,ץענ ןיימ םיא ףיוא ןטײרּפשרַאפ לעװ ךיא ןּואי

 ,עקטסַאּפ ןיימ ןיא ןרעװ ןעגנַאפעג טעװ רע ןּוא
 ,לבָּב ןייק ןעגנערּב םיא לעװ ךיא ןּוא
 ןטרָאד םיא טימ ןטּפשמ ךיז לעװ ןּוא
 .רימ ןָא טשלעפעג טָאה רע סָאװ גנושלעפ ןייז רַאּפ
 ,תונחמ ענייז עלַא ןיא ענעפָאלטנַא ענייז עלַא ןּוא*

 ,דרעוװש ןכרּוד ןלַאפ ןלעװ ײז
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 ;ןרעװ טײרּפשעצ ןטניוװ עלַא ףיוא ןלעװ ענעּבילּבעג יד ןּוא
 .טדערעג ּבָאה הוהי ךיא זַא ןסיוו טעװ ריא ןּוא

 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא*י
 ,ץיּפשרעדעצ ןכיוה ןּופ ןעמענ לעװ ןײלַא ךיא ןּוא
 ;ןצעזנייַא סע לעװ ןּוא
 ,ןסײרּפָא סגנוי ַא ךיא לעװ ךַאלטיר עטשרעּביוא ענייז ןּופ
 ןצנַאלפנייַא סע לעװ ןײלַא ךיא ןּוא
 .גרַאּב םענעּבױהרעד ןּוא ןכיוה ַא ףיוא
 ,ןצנַאלפנייַא סע ךיא לעװ לארׂשי ןּופ גרַאּב ןכיוה םעד ףיוא**

 ,טכּורפ ןעננערּב ןּוא ,ןגײװצ ןגָארט טעװ סע ןּוא
 ;םיוּברעדעצ רעקיטכַארּפ ַא ןרעוו ןּוא
 . ןעּור ןלעװ םיא רעטנּוא ןּוא
 ;ןעלגילפ ײלרעלַא ןּופ ןעלניופ עלַא
 .ןעּור יז ןלעװ ןגײװצ ענייז ןּופ ןטָאש ןיא

 ןסיװ ןלעװ דלעפ ןּופ רעמיוּב עלַא ןּוא*+
 ,םיוּב ןכיוה םעד טרעדינרעד ּבָאה הוהי ךיא זַא
 ,םיוּב ןקירעדינ םעד טכיוהרעד
 ,םיוּב ןטכייפ םעד טנקירטרַאפ
 ;םיוּב ןטנקירטרַאפ םעד ןעילּב טכַאמעג ןּוא
 .ןָאטעג ּבָאה ןּוא טדערעג ּבָאה הוהי ךיא

 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ ןעוועג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּוא' ןדי
 לטרעוו עקיזָאדסָאד טגָאז ריא סָאװ ְךייַא טימ זיא סָאװ"

 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,לארׂשי ןּופ דנַאל ןיא
 ,ןּבױרטנַײװ ערעיוז ןסעגעג ןּבָאה סרעטָאפ יד
 ?קיליַאה ןענייז רעדניק יד ןּופ ןייצ יד ןּוא

 רעמ טעװ עמ ּביױא ,רַאה רעד טָאג טגָאז ,ּבעל ךיא יװ ױזַאי
 תושפנעלַא ,טעז* !לארׂשי ןיא לטרעוו עקיזָאדסָאד ןגָאז ךייַא ייּב
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 ןופ שפנ רעד יװ ױזַא רעטָאפ םעד ןּופ שפנ רעד ;ענַימ ןענַײז
 .ןּברַאטש לָאז רע ,טקידניז סָאװ שפנ רעד ;רענַײמ זיא ןּוז םעד

 ןּוא טכער טוט רע ןּוא ,קידצ ַא זיא ןַאמ .ַא זַא ןּואי
 ענייז ןּוא ,ןסעגעג טינ רע טָאה גרעּב יד ףיוא* ;טײקיטכערעג
 זיוה םעד ןּופ רעטענּפָא יד ּוצ ןּביוהעגפיוא טינ רע טָאה ןגיױא
 -מוארַאפ טינ רע טָאה רבח ןייז ןּופ ּבײװ יד ןּוא ,לארשי ןּופ
 ;טינ רע טנענעג טייקניײרמּוא ריא ןיא יורפ ַא ּוצ ןּוא ,טקינַײר
 םיא ייּב סטנוּכשמרַאפ ,טינ רע טעדוװירק ןשטנעמ ןייק ןּואי
 טיג טיורּב ןייז ;טינ רע טלזנ הלוג ,םּוא רע טרעק בֹוח ַא רַאפ
 ;דֹנּב ַא טימ ּוצ רע טקעד ןטעקַאנ םעד ןּוא ,ןקירעגנּוה םעד רע
 טכערמוא ןּופ ,טינ רע טמענ גנּורעמ ןּוא ,טינ רע טינ ןוניצ ףיוא*
 ןשיװצ רע טּוט טייקיטכערעג עתמא ;טנַאה ןייז ּפָא רע טרעק
 טָאה ןצעזעג עניימ ןּוא ,רע טייג םיקּוח עניימ ןיא* ;ןַאמ ןּוא ןַאמ
 רע טעװ ןּבעל ;קידצ ַא זיא רע--תמא םעד ןָאט ּוצ ,טיהעג רע
 .רַאה רעד טָאג טגָאז ,ןּבעל

 -טּולּב ַא ,רעּבױר ַא ןּוז ַא ןרָאּבעג טָאה רע זַא רעּבָא*
 םגהיי ,עקיזָאדיד ןּופ סנייא רעדּורּב םעד טוט סָאװ ,רעסיגרַאפ
 טָאה רעד םורָאװ ;ןָאטעג טינ עקיזָאדיד עלַא טָאה ןײלַא רֶע
 רע טָאה רבח ןייז ןּופ ּביװ יד ןּוא ,גרעּב יד ףיוא ןסעגעג ָאי
 רע טָאה ןויבא םעד ןּוא ןַאמערָא םעד'* ;טקינײרמּוארַאפ
 טינ רע טרעק ןוּכשמ ַא ,טלונעג רע טָאה תולונ ,טעדװירקעג
 ;ןגיוא ענייז ןּביוהעגפיוא רע טָאה רעטעגּפָא יד ּוצ ןּוא ,םּוא
 ,ןּבעגעג רע טָאה ןזניצ ףיוא* ,ןָאטעג רע טָאה טייקידרעװמּוא
 טעװ רע ?ןּבעל ןּבײלּב רע לָאו-ןעמונעג רע טָאה גנורעמ ןּוא
 ,ןָאטעג רע טָאה ןטייקידרעװמּוא עקיזָאדיד עלַא ;ןּבעל טינ
 .םיא ףיוא ןייז לָאז טּולּב ןייז ,ןרעװ טיײטעג ןטיײט רע וּומ

 ןעועגוצ טָאה סָאװ ןּוז ַא ןרָאּבעג רע טָאה טָא ןּוא;*
 טָאה רע ןּוא ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ רעטָאפ ןייז ןּופ דניז עלַא
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 טָאה גרעּב יד ףיא* ;סניזַא טינ טּוט רע ןּוא ,ןעועגנייַא
 ּוצ ןּביוהענפיוא טינ רע טָאה ןגיוא ענייז ןּוא ,ןסעגעג טינ רע
 רבח ןייז ןּופ ּבײװ יד ;לארׂשי ןּופ זיוה םעד ןּופ רעטעגּפָא יד
 טינ רע טָאה ןשטנעמ ןייק ןּואי* ,טקינײרמּוארַאּפ טינ רע טָאה
 טָאה הלוג ןּוא ,ןעמּונעג טינ רע טָאה ןוּכשמ ַא ;טעדװירקעג
 ,ןקירעגנוה םעד ןּבעגעג רע טָאה טיורּב ןייז ;טלוגעג טינ רע
 ןַאמערָא ןופיי ;דנּב ַא טימ טקעדענּוצ רע טָאה ןטעקַאנ םעד ןּוא
 טינ רע טָאה גנורעמ ןּוא ןוניצ ,טנַאה ןייז ןטלַאהעגּפָא רע טָאה
 זיא םיקּוח עניימ ןיא ,ןָאטעג רע טָאה ןצעזעג עניימ ,ןעמּונעג
 ;רעטָאפ ןייז ןּופ דניז יד רַאפ ןּברַאטש טינ טעװ רע-ןעגנַאנעג רע
 רע טָאה ןקירד לײװ ,רעטָאפ ןייזי* .ןּבעל רע טעװ ןּבעל
 טינ סָאװ ןּוא ,טלוגעג רע טָאה רעדּורּב ןּופ הלוג ,טקירדעג
 ןּברָאטשעג רע זיא טָא ,זיא ,קלָאפ ןייז ןשיװצ ןָאטעג רע טָאה טּונ
 ןּוז רעד טינ טדיײל סָאװרַאפ :טגָאז ריא ןּוא'* .דניז ןייז רַאפ
 ןָאטעג טָאה ןּוז רעד רעּבָא ?רעטָאפ םעד ןּופ דניז רעד רַאפ
 טיהעג רע טָאה ןצעזעג עניימ עלַא ,טײקיטכערעג ןּוא טכער
 סָאװ שפנ רעד" .ןּבעל רע ףרַאד ןּבעל ;ןָאטעג יז ןּוא
 דניז רעד רַאפ ןדיײל טינ לָאז ןּוז ַא ;ןּברַאטש לָאז רע ,טקידניז
 דניז רעד רַאפ ןדיײל טינ לָאז רעטָאפ ַא ןּוא ,רעטָאפ םעד ןּופ
 ףיוא ןייז לָאז ןטכערעג םעד ןּופ טייקיטכערעג יד ;ןּוז םעד ןּופ
 .םיא ףיוא ןייז לָאז ןטכעלש םעד ןּופ טיײקיטכעלש יד ןּוא ,םיא

 ענייז עלַא ןּופ ּפָא ךיז טרעק רע וַא ,רעטכעלש רעד ןּוא!!
 ןּוא ,ןצעזעג עניימ עלַא טיה רע ןּוא ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ דניז
 טעװ רע :ןּבעל סיוװעג רע טעװ ,טייקיטכערעג ןּוא טכער טּוט
 ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ןכערּברַאפ ענייז עלַא* .ןּברַאטש טינ
 סָאװ טייקיטכערעג ןייז רַאפ ;ןרעװ טנָאמרעד טינ םיא ןלעװ
 . םעד ןרעגַאּב ןעד ךיא ּוט* .ןּבעל רע טעװ ,ןָאטעג טָאה רע
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 רע וַא טינ ןּוא ,רַאה רעד טָאג טגָאז ?ןטכעלש םעד ןּופ טוט
 ?ןּבעל ןּוא ,ןגעװ ענייז ןּופ ןרעקמּוא ךיז לָאז

 ןיז ןּופ ּפָא ךי טרעק רעטכערעג רעד זַא ןּואי
 דמּוא עלַא יװ יװַא-טכערמּוא טוט ןּוא ,טײקיטכערעג
 לָאז ,רע טּוט ןָאטעג טָאה רעטכעלש רעד סָאװ ןטייקידרעװ
 טָאה רע סָאװ ןטייקיטכערעג ענייז עלַא ?ןּבעל ןּביײלּב ןעד רע
 רע סָאװ גנושלעפ ןייז רַאפ ;ןרעװ טנָאמרעד טינ ןלעװ ,ןָאטעג
 ,טקידניזעג טָאה רע סָאװ דניז ןייז רַאפ ןּוא ,טשלעפעג טָאה
 רעד זיא קיטכיר טינ :טגָאז ריא ןּוא* .ןּברַאטש רע וּומ יז רַאפ
 ןעד ויא ,לארׂשי ןּופ זיוה ריא ,טשרָאקַא טרעה .טָאג ןּופ געוו
 .קיטכיר טינ ןענייז ןגעוו ערעייַא ,רָאװרַאפ ?קיטכיר טינ געוו ןיימ
 ,טייקיטכערעג ןייז ןּופ ּפָא ךיז טרעק רעטכערעג רעד זַא*
 "מּוא ןייז רַאפ ;ןּברַאטש רַאפרעד רע זּומ ,טכערמוא טוט ןּוא
 רעד זַא ןּוא" .ןּברַאטש רע וּומ ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ טכער
 טָאה רע סָאװ טייקיטכעלש ןייז ןּופ ּפָא ךיז טרעק רעטכעלש
 ןייז רע טעװעטַאר ,טייקיטכערעג ןּוא טכער טוט ןּוא ,ןָאטעג
 טרעקעגמּוא ךיז טָאה ןּוא ,ןעזעגמּורַא ךיז טָאה רע לייוו=* .שפנ
 סיוװעג רע טעװ ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ןכערּברַאפ ענייז עלַא ןּופ
 :טגָאז לארׂשי ןּופ זיוה סָאד ןּוא* .ןּברַאטש טינ טעװ רע ;ןּבעל
 טינ ןגעװ עניימ ןעד ןענייז .טָאג ןּופ געװ רעד זיא קיטכיר טינ
 טינ ןענייז ןגעװ ערעיײַא ,רָאװרַאפ ?לארׂשי ןּופ זיוה ,קיטכיר
 ךייַא ןגעװ ענייז טול ןכַאלטיא ךיא לעװ םּורדי .קיטכיר
 קירוצ טרעק .רַאה רעד טָאג טנָאז ,לארׂשי ןּופ זיױה ,ןטּפשמ
 סע לָאז ןּוא ,ןכערּברַאפ ערעיײיַא עלַא ןּופ םּוא ךייַא טרעק ןּוא
 ּפָארַא טפרַאװ*י .דניז ּוצ גנולכיורטש ַא רַאפ ןייז טינ ךייַא

 ןכָארּברַאפ טָאה ריא סָאװ ןכערּברַאפ ערעײַא עלַא ךייַא ןּופ -
 סָאװ ךָאנ ;טימעג יינ ַא ןּוא ,ץרַאה יינ ַא ךייַא טכַאמ ןּוא ,ייז טימ -

 טינ רעגַאּב ךיא םורָאװ=* ?לארשי ןּופ זיוה ,ןּברַאטש ריא טלָאז
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 םּורד ;רַאה רעד טָאג טנָאז ,טּברַאטש סָאװ םעד ןּופ טוט םעד
 .ןּבעל טּבײלּב ןּוא ,םּוא ךייַא טרעק

 ,לארׂשי ןּופ ןטשריפ יד ףיוא גָאלק ַא ףיוא ּבייה ּוד ןּואי ןֿףֹי
 :ןגָאז טסלָאז ןּואי

 !ןעװעג עטנּבײל ַא רעטּומ ןייד זיא יװ
 ,טרעיוהעג יז טָאה ןּביײל ןשיװצ
 - ןּביײלגנּוי ןשיװצ
 .ןגיוצרעד עגנוי עריא יז טָאה
 ,עגנוי עריא ןּופ םענייא טכַארּבעגפיוא טָאה יז ןּואי
 ;ןרָאװעג רע זיא ּביײלגנּוי ַא
 ,ןקּוצרַאפ ּביױר טנרעלעגסיוא ךיז טָאה רע ןּוא
 .ןסעגעג רע טָאה ןשטנעמ
 --רעקלעפ םיא ףיוא טלמַאזעגנייַא ךיז ןּבָאה!
 ;ןרָאװעג טּפַאכעג רע זיא ּבּורְג רעייז ןיא
 ןענניר טימ םיא ןּבָאה יז ןּוא
 .טכַארּבעג םִיַרצִמ דנַאל ןייק
 ,טרַאהעג יז טָאה טסיזמּוא זַא ןעזעג טָאה יז ןּוא*
 ,גנּופָאה ריא זיא ןרָאלרַאפ
 ,עגנוי עריא ןּופ םענייא ןעמּונעג רעדיו יז טָאה
 .טכַאמעג םיא יז טָאה ּביילננּוי ַא רַאפ
 ,ןּבייל ןשיוװצ ןעגנַאגעגמּוא זיא רע ןּוא"
 ;ןרָאװעג רע זיא ּבײלגנּוי ַא
 ,ןקוצרַאפ ּביױר טנרעלעגסיוא ךיז טָאה רע ןּוא
 .ןסעגעג רע טָאה ןשטנעמ
 ,ןצַאלַאּפ ערעייז טקרעמעג טָאה רע ןּואי
 ;טעטש ערעייז טסיװרַאפ ןּוא
 ןרָאװעג ברח זיא טייקלּופ ריא טימ דנַאל סָאד ןּוא
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 .ןלירּב ןייז ןּופ לוק םעד ןּופ
 ,םיא ףיוא ןָאטעג זָאל ַא רעקלעפ ךיז ןּבָאה*
 ,תונידמ יד ןּופ םּורַא דנּור
 --ץענ רעייז םיא ףיוא טײרּפשעגסױא ןּוא
 .ןרָאװעג טּפַאכעג רע זיא ּבּורג רעייז ןיא
 ,ןעגניר טימ גייטש ַא ןיא ןָאטעגנײרַא םיא ןּבָאה ייז ןּוא"
 ;לבָּב ןּופ ךלמ םעד ּוצ טכַארּבעג םיא ןּוא
 ,ןעגנוטסעפ ןיא טכַארּבעג םיא
 רעמ ןרעװ טרעהעג טינ לָאז לוק ןייז ידּכ
 .לארׂשי ןּופ גרעּב יד ףיוא

 קָאטשנײװ ַא יװ ןעוועג--קידנכיילגּוצ-זיא רעטּומ ןיידי"
 ;טצנַאלפעג רעסַאװ ייּב
 קיטפַאהגײװצ ןּוא קיטכּורפ
 .ןעװעג רעסַאװ ליפ ןּופ רע זיא
 ,ןקָאטש עקרַאטש טַאהעג טָאה רע ןּוא;י

 ;רעקיטלעװעג ןּופ סרעטּפעצ רַאפ
 ןּביוהעגפיוא ךיז טָאה סקּוװ ןייז ןּוא
 ,ןשינעטכידעג ןשיװצ ןּופ
 ,ךייה ןייז טימ ןעזעגנָא ךיז טָאה רע ןּוא
 .ענייז ןגײװצ ליפ יד טימ
 ,ןרָאצמירג טימ ןרָאװעג ןסירעגסיוא זיא רע רעּבָא*

 ;ןרָאװעג ןפרָאװעגרעדינַא רע זיא דרע רעד ּוצ
 ,טכּורפ ןייז טנקירטרַאפ טָאה טניוו-חרומ רעד ןּוא
 ןרָאװעג טנקירטרַאפ ןּוא ןכָארּבעצ
 ,ןקָאטש עקרַאטש ענייז ןענייז
 .טרעצרַאפ םיא טָאה רעייפ ַא
 ,טצנַאלפעג רּבדמ ןיא רע זיא דנּוצַא ןּואי*
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 .טײקיטשרָאד ןּוא שינעקירט ןּופ דנַאל ַא ןיא
 ,קָאטשנגײװצ ןייז ןּופ סױרַא זיא רעייפ ַא ןואיי

 ,טרעצרַאפ סע טָאה טכּורפ ןייז
 ,קָאטש רעקרַאטש ַא םיא ןיא ָאטינ ןּוא
 .ןקיטלעװעג םּוצ רעטּפעצ ַא

 ,סָאד זיא דילגָאלק ַא
 .דילנָאלק םּוצ ןּבילּבעג ןּוא

 ןיא ,שדֹוח ןטפניפ ןיא ,רָאי ןטעּביז ןיא ןעוועג זיא סע ןּואי ר
 יד ןּופ רענעמ ןעמּוקעג ןענייז ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטנעצ

 ןסעועג ןענייז יז ןּוא ,טָאג ייּב ןגערפ ּוצ לארׂשי ןּופ עטסטלע
 ױזַא ,רימ ּוצ ןעװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּוא* .רימ רַאפ
 ןוא ,לארׂשי ןּופ עטסטלע יד ּוצ דער ,דניקנשטנעמ* :ןגָאז ּוצ
 ייּב ןגערפ :רַאה רעד טָאג טנָאזעג טָאה ױזַא :ייז ּוצ ןגָאז טסלָאז
 ךיז לעװ ךיא ּבױא ,ּבעל ךיא יװ ױזַא ?ןעמּוקעג ריא טייז רימ
 ײז ּוטסליװ+ .רַאה רעד טָאג טגָאז !ְךייַא ןּופ ןגערפ ןוָאל
 "מא יד ןסיװ יז זָאל ?דניקנשטנעמ ,ןטּפשמ ּוטסליװ ?ןטּפשמ
 :ײז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא* .ןרעטלע ערעיײז ןּופ ןטיײקידרעװ
 ּבָאה ךיא סָאװ גָאט םעד ןיא :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא
 אטנַאה ןיימ ןּביוהעגפיוא ּבָאה ךיא ןּוא ,לארׂשי טלײװרעדסױא
 טזָאלעג ךיז ּבָאה ןּוא ,בקעי ןּופ זיוה םעד ןּופ ןעמָאז םעד ּוצ
 ןיימ ןּביוהעגפיוא ךיא ּבָאה ,םִיַרצִמ דנַאל ןיא יז ּוצ ןענעקרעד
 םענעי ןיא' .טָאג רעיַא הוהי ןיּב ךיא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,יײז ּוצ טנַאה
 ןעיצּוצסױרַא ײז ,יײז ּוצ טנַאה ןיימ ןּביױהעגפיוא ךיא ּבָאה גָאט
 רַאפ טכּוזעגסױא ּבָאה ךיא סָאװ דנַאל ַא ןיא םִיַרצִמ דנַאל ןּופ
 לדנייַש סָאד זיא:סָאװ ,קינָאה ןּוא ךלימ טימ טסילפ סָאװ ,יײז
 | קעװַא טפרַאװ ;טגָאזעג יז ּוצ ּבָאה ךיא ןּואי .רעדנעל עלַא ןּופ
 ;| יד טימ ןּוא ,ןגיוא ענַײז ןּופ ןטייקידרעװמּוא יד רעכַאלטיא

 .ןרָאװשעג *+
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 ךיא ;ןקינײרמּוארַאפ טינ ךייַא ריא טלָאז םִיַרצִמ ןּופ רעטעגּפָא
 ןָא טקינעּפשרעדיװ ןּבָאה יז רעּבָא* .טָאג רעיײַא הוהי ןיּב
 טינ ןּבָאה יז ;רימ ּוצ ןרעהּוצ טלָאװעג טינ ןּבָאה יז ןּוא ,רימ
 ערעייז ןּופ ןטייקידרעװמּוא יד רעכַאלטיא ןפרָאװעגקעװַא
 ןּוא ;ןזָאלרַאפ טינ יז ןּבָאה םִיַרצִמ ןּופ רעטעגּפָא יד ןּוא ,ןגױא
 -סיוא ,ייז ףיוא ןרָאצמירג ןיימ ןסינוצסיוא טכַארטעג ּבָאה ךיא
 ּבָאה ךיא רעּבָאי .םִיַרצִמ דנַאל ןיא ייז ףיוא סעּכ ןיימ ןזָאלּוצ
 ןרעװ טכעוושרַאפ טינ לָאז רע ידּכ ,ןגעוו ןעמָאנ ןיימ ןּופ ןָאטעג
 ,ייו ןשיװצ ןעװעג ןענייז יז סָאװ ,רעקלעפ יד ןּופ ןגיוא יד ןיא
 ,ייז ּוצ ןענעקרעד טוָאלעג ךיז ךיא ּבָאה ןגיוא ערעייז רַאפ סָאװ
 -סױרַא יז ּבָאה ךיא ןּואי* .םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןעיצוצסױרַא יַײז

 רעד ןיא טכַארּבעג יז ּבָאה ןּוא ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןגיוצעג |
 עניימ ןּוא ,םיקּוח עניימ ןּבעגעג יז ּבָאה ךיא ןּוא* .רּבדמ
 טּבעל ,ייז טּוט שטנעמ רעד זַא סָאװ ,ןסיװ טזָאלעג יז ןצעזעג
 ,ןּבעגעג יז ךיא ּבָאה םיתּבש עניימ ךיוא ןּוא* .ייז ךרּוד רע

 ןסיוו ןלָאז יז ידּכ ,ייז ןשיװצ ןּוא רימ ןשיוװצ ןכייצ ַא רַאפ ןייז ּוצ -
 ןּבָאה לארׂשי ןּופ זיוה סָאד רעּבָא* .יײז קילײה הוהי ךיא זַא !

 ןענייז םיקּוח עניימ ןיא :רּבדמ רעד ןיא רימ ןָא טקינעּפשרעדיױװ
 זַא סָאװ ,טכַארַאפ יז ןּבָאה ןצעזעג עניימ ןּוא ,ןעננַאנעג טינ יז !

 םיתּבש עניימ ןּוא ;ײז ךרּוד רע טּבעל ,יײז טּוט שטנעמ רעד
 -סיוא טכַארטעג ּבָאה ךיא ןּוא ;רָאג זיּב טכעװשרַאפ יז ןּבָאה !

 -רַאפ ּוצ יז ידּכ ,רּבדמ רעד ןיא יז ףיוא ןרָאצמירג ןיימ ןסיגוצ
 ידּכ ,ןגעװ ןעמָאנ ןיימ ןּופ ןָאטעג ּבָאה ךיא רעּבָא* .ןדנעל
 רעקלעפ יד ןּופ ןגיוא יד ןיא ןרעװ טכעוװשרַאּפ טינ לָאז רע

 ךיא רָאנ* .ןגױא ערעייז רַאפ ןגױצעגסױרַא יז ּבָאה ךיא סָאװ
 טינ יז ,רּבדמ רעד ןיא יז ּוצ טנַאה ןיימ ןּביױהעגפױא ךיוא ּבָאה
 טסילפ סָאװ ,ןּבענעג ּבָאה ךיא סָאװ דנַאל םעד ןיא ןעננערּב ּוצ
 ;רעדנעל עלַא ןּופ לדנייש סָאד זיא סָאװ ,קינָאה ןּוא ךלימ טימ

 יי יי *"רוש---י-ב זיי
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 / ײז ןיא ,םיקּוח עניימ ןּוא ,טכַארַאפ יז ןּבָאה ןצעזעג עניימ לייוו'י
 . ;טכעװשרַאפ יז ןּבָאה םיתּבש עניימ ןּוא ,ןעננַאנעג טינ יז ןענייז
 / .ץרַאה רעיײז ןעננַאנעג זיא רעטעגּפָא ערעיײז ךָאנ טרעיינ
  ןּוא ,ןעגנערּבוצמּוא טינ יז ,טניושעג יז טָאה גיוא ןיימ רעּבָאיי
 . .רּבדמ רעד ןיא גנּודנעלרַאפ ַא יז ןּופ טכַאמענ טינ ּבָאה ךיא
 / ןיא :רּבדמ רעד ןיא רעדניק ערעייז ּוצ טגָאזעג ּבָאה ךיא ןּואי
 ו ערעיײז ןּוא ,ןייג טינ ריא טלָאז ןרעטלע ערעייַא ןּופ םיקּוח יד
 : טלָאז רעטענּפָא ערעייז טימ ןּוא ,ןטיה טינ ריא טלָאז ןצעזעג
 / ;טָאג רעיַא ןיּב הוהי ךיא* .ןקינײרמּוארַאפ טינ ְךייַא ריא
 / ןּוא* .ייז טּוט ןּוא ,טיה ןצעזעג עניימ ןּוא ,טייג םיקּוח עניימ ןיא
 / ןשיווצ ןכיײצ ַא רַאפ ןייז ןלָאז יז ןֹוא ,קיליײה טלַאה םיתּבש עניימ
 / רעייַא ןיּב הוהי ךיא זַא ןסיו טלָאז ריא ידּכ ,ְךייַא ןשיוװצ ןּוא רימ
 / ןיא :רימ ןָא טקינעּפשרעדיװ ןּבָאה רעדניק יד רעּבָאי .טָאנ
 / יז ןּבָאה ןצעזעג עניימ ןּוא ,ןעגנַאגעג טינ יז ןענייז םיקוח עניימ
 / ךרּוד רע טּבעל ,ײז טּוט שטנעמ ַא זַא סָאװ ,ןָאט ּוצ יז טיהעג טינ
 / טכַארטעג ּבָאה ךיא ןּוא ;טכעוװשרַאפ יז ןּבָאה םיתּבש עניימ ;יײז
 / ףיוא סעּכ ןיימ ןוָאלּוצסױא ,ייז ףיוא ןרָאצמירנ ןיימ ןסיגוצסיוא
  ,טנַאה ןיימ טרעקעגמּוא ּבָאה ךיא רעּבָא* .רּבדמ רעד ןיא יז
 --רַאפ טינ לָאז רע ידּכ ,ןגעוו ןעמָאנ ןיימ ןּופ ןָאטעג ּבָאה ךיא ןּוא
 / ערעייז רַאפ סָאװ רעקלעפ יד ןּופ ןגיוא יד ןיא ןרעװ טכעווש
 ! ןּביוהעגפיוא ּבָאה ךיא םגה=* .ןגױצעגסױרַא יז ךיא ּבָאה ןגיוא
 ; ןשיװצ ןטײרּפשרַאפ ּוצ יז ,רּבדמ רעד ןיא יז ּוצ טנַאה ןיימ
 עניימ לייוו=+ ;רעדנעל יד ןיא ןפרַאװעצ ּוצ יז ןּוא ,רעקלעפ יד
 ,טכַארַאפ יז ןּבָאה םיקּוח עניימ ןּוא ,ןָאטעג טינ יז ןּבָאה ןצעזעג
 | רעטענּפָא יד ךָאנ ןּוא ,טכעוװשרַאפ יז ןּבָאה םיתּבש עניימ ןּוא
 / ךיוא ךיא ןּוא= .ןגיוא ערעיײז ןעװעג ןענייז ןרעטלע ערעייז ןּוּכ
 טינ ןלָאז יז סָאװ ןצעזעג ןּוא ,עטּוג טינ םיקוח ןּבעגעג יז ּבָאה
  ."מּוארַאפ ךיז טזָאלעג יז ּבָאה ךיא ןּוא** ;ײז ךרּוד ןּבעל ןענעק
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 סכַאלטיא ןדײשּפָא טימ ,ןעקנַאשעגרעּפּפָא ערעייז טימ ןקינייר
 יז ידּכ ,ןטסיװרַאפ יז לָאז ךיא ידּכ ;טכַארט םעד טנפע סָאװ
 .הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיװ ןלָאז

 ןּוא ,דניקנשטנעמ ּוד ,לארׂשי ןּופ זיוה םעד ּוצ דער םּורדִי
 טימרעד :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא :יז ּוצ ןגָאז טסלָאז
 ןּבָאה יז סָאװ ,טרעטסעלעג ךימ ןרעטלע ערעיײַא ןּבָאה ךיוא
 יֵז ּבָאה ךיא זַא םורָאװ= .רימ ןָא גנושלעפ ַא טשלעפעג
 ןיימ ןּביוהעגפיוא ּבָאה ךיא סָאװ ,דנַאל םעד ןיא טכַארּבעג
 ךיוה ַא ןעזעג ןּבָאה יז רָאנ ּוװ זיא ,ןּבעג ּוצ סע יז ,יײז ּוצ טנַאה

 טכַאלשעג ןטרָאד יז ןּבָאה ,םיוּב ןטכידעג ַא רָאנ ּוװ ןּוא ,לגרעּב |
 יד טכַארּבעג ןטרָאד ןּבָאה יז ןּוא ,רעפּפָאטכַאלש ערעייז
 רעייז טכַאמעג ןטרָאד ןּוא ,ןּברק רעייז ןּופ גנונערעצרעד
 ןוא* .רעפּפָאסיג ערעייז ןסָאנעג ןטרָאד ןּוא ,חיר ןקַאמשעג

 ריא סָאװ-?'הָמָּב יד , טײטַאּב סָאװ :טגָאזעג יז ּוצ ּבָאה ךיא |
 'הָמָּב , ןעמָאנ ריא ןעמ טפּור םּורד ;ןטרָאד ישירַאנ ךיז טכַאמ |

 .גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב
 טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא :לארׂשי ןּופ זיוה םעד ּוצ גָאז םּורדי =
 ןופ רענייטש םעד ףיוא ךייַא טקיניײרמּוארַאפ ריא :רַאה רעד
 ריא טייז ןטיײקידרעװמּוא ערעייז ךָאנ ןּוא ,ןרעטלע ערעײַא !
 ,ןעקנַאשעגרעּפּפָא ערעייַא טגנערּב ריא זַא ןּואיי ,טריפרַאפ .

 -רַאפ ,:רעייפ ןכרּוד רעדניק ערעײַא ןייגכרוד טכַאמ ריא זַא
 ףיוא ויּב רעטענּפָא ערעײַא עלַא טימ ְךייַא ריא טקינײרמּוא :

 ןּופ זיוה ,ְךייַא ןּופ ןגערפ ןזָאל ךיז לָאז ךיא ןּוא ,גָאט ןקיטניײה
 לעװ ךיא ּבױא ,רַאה רעד טָאג טגָאז ,ּבעל ךיא יװ ױזַא ?לארׂשיי
 ןעניז ןפיוא טמּוק ךייַא סָאװ ןּוא* !ךייַא ןּופ ןגערפ ןזָאל ךיז
 יװ ױזַא ןייז ןלעװ רימ :טגָאז ריא סָאװ ;ןייז טינ לָאמנײק טעװ
 ץלָאה ןעניד ּוצ ,רעדנעל יד ןּופ תוחּפשמ יד יװ ױזַא ,תומּוא יד
 .ןייטש ןּוא

 .ְךֶלֹומ טָאג םוצ ןענערּברַאפ .ה .ד - .םיִאָּבַה *
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 ,רַאה רעד טָאג טגָאז ,ּבעל ךיא יו יױוַא=
 ,טנַאה רעקרַאטש ַא טימ טינ ּביוא
 ,םערָא ןטקערטשעגסיוא ןַא טימ ןּוא
 ,ןרָאצמירג םענעסָאנעגסױא טימ ןּוא
 !ךייַא ףיוא ןגיניק ךיא לעװ
 ,רעקלעפ יד ןּופ ןעיצסױרַא ךייַא לעװ ךיא ןּוא+

 ,רעדנעל יד ןּופ ןעלמַאזנײַא ךייַא לעװ ןּוא = |
 ,ייז ןיא טײרּפשעצ טייז ריא סָאװ
 ,טנַאה רעקרַאטש ַא טימ
 ,םערָא ןטקערטשעגסיוא ןַא טימ ןּוא
 .ןרָאצמירג םענעסָאגעגסױא טימ ןּוא
 ,רעקלעפ יד ןּופ רּבדמ םּוצ ןעגנערּב ךייַא לעװ ךיא ןּוא*

 .םינּפ לא םינּפ ,ךייַא טימ ןטּפשמ ךיז לעװ ןּוא
 ןרעטלע ערעײַא טימ טּפשמעג ךיז ּבָאה ךיא יװ ױזַא'

 ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ רּבדמ ןיא
 ,ךייַא טימ ןטּפשמ ךיז ךיא לעװ ױזַא
 .רַאה רעד טָאג טגָאז

 ,טּור רעד רעטנוא ןיינכרּוד ןכַאמ ךייַא לעװ ךיא ןּואיז
 .דנּוּב ןּופ גנּוּפינקרַאפ רעד ןיא ןעגנערּב ךייַא לעװ ןּוא
 ;רעקינעּפשרעדיװ יד ךייַא ןּופ ןקיניירסױא לעװ ךיא ןּואי

 ;רימ ןָא ןכערּב סָאװ יד ןּוא
 טפַאשדמערפ רעייז ןּופ דנַאל םעד ןּופ
 ,ןעיצסױרַא יז ךיא לעװ
 לארׂשי ןּופ דרע רעד ףיוא רעּבָא
 ;ןעמּוק טינ יז ןלעװ
 .הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיוו טעװ ריא ןּוא
 ,לארׂשי ןּופ זיוה ריא ןּוא*

 ;רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא
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 ,רעטענּפָא ענייז רעכַאלטיא טניד טייג
 ;רימ ּוצ ןרעהּוצ טינ טליװ ריא יװ ױװזַא
 ןכעוװשרַאפ טינ רֹעמ ריא טלָאז ןעמָאנ ןקילײה ןיימ רעּבָא
 .רעטענּפָא ערעייַא טימ ןּוא ,ןעקנַאשעגרעפּפָא ערעיײַא טימ
 ,גרַאּב ןקילײה ןיימ ףיוא םורָאװײ

 ,רַאה רעד טָאג טגָאז ,לארׂשי ןּופ גרַאּב ןכיוה םעד ףיוא
 ןצנַאג ןיא לארׂשי ןּופ זיוה עצנַאג סָאד טעװ ןטרָאד
 ;ידנַאל ןיא ןעניד רימ
 ,:ןקיליװַאּב יז ךיא לעװ ןטרָאד
 ,ןעגנודײשּפָא ערעיַא ןעגנַאלרַאפ ךיא לעװ ןטרָאד ןּוא
 .ןכַאז עטקילײהעג ערעײַא עלַא טימ ,ןּבָאנטשרע ערעייַא ןּוא
 ,ןקיליװַאּב ךייַא ךיא לעװ חיר ןקַאמשענ ַא ךרּודי

 ,רעקלעפ יד ןּופ סױרַא ךייַא יצ ךיא ןעוו
 רעדנעל יד ןּופ ןעלמַאזניײַא ךייַא לעװ ןּוא
 ;יז ןיא טײרּפשעצ טייז ריא סָאװ
 ךייַא ךרוד ןרעװ טקילײהעג לעװ ךיא ןּוא
 .תומּוא יד ןּופ ןגיוא יד ןיא
 ,הוהי ןיּב ךיא וַא ןסיװ טעװ ריא ןּוא

 ,לארׂשי ןּופ דרע רעד ףיוא ךייַא גנערּב ךיא ןעװ |
 ,טנַאה ןיימ ןּביוהעגפיוא ּבָאה ךיא סָאװ ,דנַאל םעד ןיא |
 .ןרעטלע ערעיײַא ּוצ ןּבעג ּוצ סע |
 ,ןגעװ ערעייַא ןענָאמרעד ןטרָאד טעװ ריא ןּוא*
 ,םיׂשעמ ערעײַא עלַא ןּוא !

 ,ייז טימ טקינײרמּוארַאפ ךיז טָאה ריא סָאװ
 ןײלַא ךיז רַאפ ןעלקע ךיז טעװ ריא ןּוא !
 .ןָאטעג טָאה ריא סָאװ ןזייּב ערעייַא עלַא ןגעוו ןּופ -
 - ,הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיוו טעװ ריא ןּוא

 ,ןגעוו ןעמָאנ ןיימ ןּופ ךייַא טימ ּוט ךיא ןעוו
 .םַצרָא-ץֶרֶאַּב :ליּפשטרָאװ ב ,א*

: 
| 
| 

: 
 ְו



 8-| אכ לאקזחי 68

 ,ןגעװ עטכעלש ערעײַא טיול טינ
 ,םיׂשעמ ענעּברָאדרַאפ ערעײַא טול ןּוא
 .רַאה רעד טָאג טגָאז ,לארׂשי ןּופ ויוה ריא

 ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ ןעװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּוא אר
 :ןגָאז

 ,םורָד םּוצ דער ןּוא ,םורָד ןגעקַא םינּפ ןייד ּוט ,דניקנשטנעמי
 ;םורָד ןיא דלעפ ןּופ דלַאװ םעד ףיוא תואיבנ גָאז ןּוא
 ;םורָד ןּופ דלַאװ םּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא
 ;רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא :טָאג ןּופ טרָאװ סָאד רעה
 ,רעייפ ַא ריד ןיא ןָא דניצ ךיא ,עז
 םיוּב ןטכייפ ךַאלטיא ריד ןיא ןרעצרַאפ טעװ סע ןּוא
 ;םיוּב םענעקּורט ךַאלטיא ןּוא
 ,ןרעװ ןשָאלרַאפ טינ טעװ רעייפמַאלפ יד
 ןופצ זיּב םורָד ןּופ רעמינּפ עלַא ןּוא
 .ןופרעד ןרעוו טנערּבעגנָא ןלעװ
 ,ןעז ןלעװ רעּבײל עלַא ןּואי
 ;ןדנּוצעגנָא יז ּבָאה הוהי ךיא זַא
 .ןרעװ ןשָאלרַאפ טינ טעװ יז
 זיא :רימ ףיוא ןגָאז יז ,רַאה ּוד טָאג ,ײװ :טנָאזעג ךיא ּבָאהי
 ' ּוצ ןעװעג טָאג ןּופ טרָאװ סָאד זיא" ?רעגָאז-םילשמ ַא טינ רע
 ;ןגָאז וצ ױזַא ,רימ
 ,םִיַלָשּורי ּוצ םיִנּפ ןייד ּוט ,דניקנשטנעמי
 ,ןעמּוטקילײה יד ּוצ דער ןּוא
 .לארׂשי ןּופ דרע רעד ףיוא תואיבנ גָאז ןּוא
 :לארׂשי ןּופ דרע רעד ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא
 ,ריד ּוצ םּוק ךיא ,עז :טנָאזעג טָאג טָאה יװַא
 ,דייש ריא ןּופ דרעווש ןיימ ןעיצסױרַא לעװ ךיא ןּוא
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 .עשר ןטימ קידצ םעד ריד ןּופ ןדיינשרַאפ לעװ ןּוא
 ,עשר ןטימ קידצ םעד ריד ןּופ ןדיינשרַאפ ליװ ךיא לייוי
 דייש ריא ןּופ דרעווש ןיימ ןײגסױרַא טעװ םּורד
 .ןופצ זיּב םורָד ןּופ רעּבײל עלַא ףיוא
 ןסיוװ ןלעװ רעּבײל עלַא ןּוא"

 ןגױצעגסױרַא ּבָאה הוהי ךיא זַא
 ;דייש ריא ןּופ דרעווש ןיימ
 .ןרעקמּוא טינ רעמ ךיז טעװ יז
 ;ץפיז ,דניקנשטנעמ ּוד ןּואי

 טייקרעטיּב טימ ןּוא ןדנעל ןּופ שינעכערּב טימ
 .ןגיוא ערעייז רַאפ ןצפיז ּוטסלָאז
 ;ריד ּוצ ןגָאז ןלעװ יז זַא ,ןייז טעװ סע ןואי*

 ?ןטסצפיז סָאװ ףיוא
 :טמּוק סָאװ גנורעה רעד ףיוא :ןגָאז וטסלָאז
 ,ןייגעצ טעװ ץרַאה ךַאלטיא ןּוא

 ,ןרעװ ףַאלש ןלעװ טנעה עלַא ןּוא -
 ,ןרעװ טּבירטַאּב טעװ טימעג ךַאלטיא ןּוא
 .רעסַאװ טימ ןעניר ןלעװ ינק עלַא ןּוא
 ,טעשעג סע ןּוא ,טמּוק סע ,עז
 .רַאה רעד טָאג טגָאז

 ּוצ יװַא ,רימ ּוצ ןעװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּוא*
 : :ןגָאז
 :ןגָאז טסלָאז ןּוא ,תואיבנ גָאז ,דניקנשטנעמ'*

 :גָאז :טנָאזעג טָאג טָאה ױזַא
 ,טפרַאשעג זיא דרעווש ַא ,דרעווש ַא
 ;ןפילשעג ךיוא זיא ןּוא
 .טפרַאשעג יז זיא גנוטכעש ַא ןטכעש ּוצ ידּכ
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 --ןפילשעג יז זיא ץילּב ַא ןּבָאה ּוצ ידּכי*
 -!ןּוז ןיימ ןּופ םַאטש רעד טײגרַאפ סע ,ײװ
 .םיוּב ןצנַאג םעד טדנעלרַאפ יז

 ,ןפיילש ּוצ ןּבעגעג יז טָאה עמ ןּואיי
 ;טסיופ ןיא ןעמענ ּוצ ףיוא
 ,דרעווש יד ,טפרַאשעג זיא יז
 ,ןפילשעג ויא יז ןּוא
 .רעטייט םעד ןּופ טנַאה ןיא ןּבעג ּוצ יז
 ,דניקנשטנעמ ּוד ,רעמָאי ןּוא יירשיי

 ,קלָאפ ןיימ ףיוא זיא יז םורָאװ
 ;לארׂשי ןּופ ןטשריפ עלַא ףיוא זיא יז
 ;קלָאפ ןיימ טימ יז ןענייז דרעװש םּוצ טרעפטנעעגרעּביא
 .דנעל ןפיוא גָאלש םּורד
 !ךָאנ יװ ןּוא :ןרעװ טוורּפעג טעװ רע םורָאװ'*

 ,ןייז טינ רָאג לָאז רע ,םַאטש םעד טדנעלרַאפ יז זַא
 .רַאה רעד טָאג טגָאז
 ,תואיבנ גָאז ,דניקנשטנעמ ּוד ןּוא

 ,טנַאה ַא ףיוא טנַאה ַא ּפַאלק ןּוא
 ;קיכַאפיײרד ןרעװ טלּפָאטרַאפ דרעווש יד לָאז ןּוא
 ,ןרעװ ןגָאלשרעד ןפרַאד סָאװ יד רַאפ דרעוװש יד זיא סָאד
 ,ןרעװ ןגָאלשרעד ףרַאד סָאװ ןסיורג םעד רַאפ דרעוװש יד
 .םּורַא יז טלגניר סָאװ
 ,ןייגעצ לָאז ץרַאה סָאד ידּכ"

 ,ןעגנּולכיורטש יד ןרעמ ּוצ ןּוא
 ןרעיוט ערעיײז עלַא ףיוא ךיא ּבָאה
 ;דרעװש ןּופ קערש םעד טכַארּבעג
 ,טכַאמעג ןצילּב ּוצ זיא יז ,ײװ
 .טפרַאשעג גנוטכעש ּוצ
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 ,סטכער ךיז םענרַאפיי
 ,סקניל ךיז רעקרַאפ
 !טרעקעג זיא ףרַאש ןייד ןיהּוװ
 ,טנַאה ַא ףיוא טנַאה ַא ןּפַאלק לעװ ךיוא ךיא ןּוא*

 ;ןרָאצמירג ןיימ ןעורַאּב לעװ ןּוא
 .טדערעג ּבָאה הוהי ךיא

 ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ ןעװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּוא*
 :ןגָאז
 ,ןגעוו ײװצ ריד ךַאמ ,דניקנשטנעמ ּוד ןּוא+

 ;ןעמּוק ּוצ לבָּב ןּופ ךלמ םעד ןּופ דרעװש םעד רַאפ
 .ןײגסױרַא עדייּב יז ןלָאז דנַאל ןייא ןּופ
 ;ףיוא לעטש רעזייווגעװ ַא ןּוא
 .ףיוא םיא לעטש טָאטש רעד ּוצ געװ ּבײהנָא םייּב
 דרעוװש רעד רַאפ געוו ַא ךַאמ*

 ,ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּופ הֶּבַר ףיוא ןעמּוק ּוצ
 .טקיטסעפַאּב םִיַלָשּורי ןיא הדּוהי ףיוא ןּוא .!

 ךיז טלעטש לבָּב ןּופ ךלמ רעד םורָאװײי !
 ,געוו ןּופ גנודייש רעד ייּב
 ,ןגעוו עדייּב ןּופ ּבײהנָא םייּב
 ;ףושיּכ טימ ןפערט ּוצ
 ,ןלייפ טימ טלקָאש רע
 ,םיפְרּת םעד ייּב טגערפ רע
 .רעּבעל ַא ןיא טקּוק רע -
 םִיַלָשּורי ףיוא לרֹוג רעד זיא טנַאה רעטכער ןייז ןיאיז

 ,קעּבמערּוטש ןלעטשּוצנָא
 ,החיצר טימ ליומ סָאד ןענעפע ּוצ -

 ,יירשעג ןיא לוָק םעד ןּבייהוצפיוא
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 ,ןרעיוט יד ףיוא קעּבמערוטש ןלעטש ּוצ
 ,לַאװדרע ןַא ןטישּוצנָא
 ,רעױמ-רענעלַאּב ַא ןעיוּב ּוצ
 ןייז סע טעװ יז ייּב ןּוא*

 ;ןגיוא ערעייז ןיא ףושיּכ רעשלַאפ ַא יװ
 !ךָאנ יז ןּבָאה ןכָאװ ףיוא ןכָאװ
 ,דניז יד ןענָאמרעד טכַאמ סָאד רעּבָא
 .ןרעװ טּפַאכעג ןלָאז יז זַא

 :טנָאזעג ױזַא רַאה רעד טָאג טָאה םּורדִי
 ,דניז ערעיײַא ןענָאמרעד טכַאמענ טָאה ריא לײװ
 ,ןרָאװעג טקעלּפטנַא ןענייז ןכערּברַאפ ערעיײַא ןעוו
 סױרַא ךיז ןזײװ דניז ערעייַא זַא ױזַא
 -םיׂשעמ ערעייַא עלַא ןיא
 ,ןרָאװעג טנָאמרעד טייז ריא לי
 .ןרעוו טּפַאכעג טנַאה רעד טימ ריא טעװ
 ,רעטכעוװשרַאפ עשר ּוד ןּוא

 ןעמּוקעג זיא גָאט ןייז סָאװ לארׂשי ןּופ טשריפ ּוד
 ,גנוקידניזרַאפ רעטצעל רעד ןּופ טייצ רעד ןיא
 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא*

 !ןיורק יד ּפָארַא ןּוא !ּבױה יד קעװַא
 | !סָאד רעמ טינ זיא סָאד
 !ןרעדינרעד ןכיוה םעד ןּוא ,ןּבייהרעד עקירעדינ סָאד

 ;ןכַאמ סע ךיא לעװ ןּברוה ַא ,ןּברּוח ַא ,ןּברּוח ַאי*
 ,ןייז טינ רעמ טעװ סָאד ,ָאי
 ,טרעהעג סע ןעמעו רעד טמּוק סע זיּב
 .ןּבעג םיא סע לעװ ךיא ןּוא
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 ;ןגָאז טסלָאז ןּוא תואיבנ גָאז ,דניקנשטנעמ ּוד ןּואי
 רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה יױזַא
 ,ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ףיוא
 ;גנורעטסעל רעייז ףיוא ןּוא
 ,דרעוװש ענעגיוצעג ּוד ,דרעווש :ןגָאז טסלָאז ןּוא
 ,ןטלַאהסיוא םּוצ ,ןפילשעג גנוטכעש ּוצ
 -ןייז ּוצ קיצילּב ידּכ
 ,טײקשלַאפ ריד ןגעוו טעז עמ תעבי

 -ןגיל ריד ןגעוו טגָאזרָאװ עמ תעּב
 רעודלעה יד ףיוא ןגייל ּוצ ךיד
 ,עטכעװשרַאפ םיעשר ןּופ
 ,ןעמוקעג זיא גָאט רעייז סָאװ
 -!גנּוקידניזרַאפ רעטצעל רעד ןּופ טייצ רעד ןיא
 -!דייש ריא ןיא םּוא יז רעקיי :
 ,ןרָאװעג ןפַאשעג טסיּב ּוד ּוװ טרָא םעד ןיא |

 ,גנּומַאטשּפָא ןייד ןּופ דנַאל םעד ןיא |
 .ןטּפשמ ךיד ךיא לעװ

 -:סעּכ ןיימ ריד ףיוא ןסיגסיוא לעװ ךיא ןּוא* !
 ,ריד ףיוא ןזָאלּב ךיא לעװ ןרָאצמירג ןיימ ןּופ רעייפ םעד טימ |
 ,עשיאיפ ןשטנעמ ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבעג ךיד לעװ ךיא ןּוא |

 .ןעגנערּבּוצמוא ףיוא סרעטסניימ
 ;ןייז ּוטסעװ זיּפש ַא רַאפ רעייפ םּוצי
 ;דנַאל ןטימ ןיא ןייז טעװ טּולּב ןייד |

 ;ןרעװ טכַאדעג טינ רעמ טסעװ
 .טדערעג ּבָאה הוהי ךיא םורָאװ |

 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ ןעוועג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּואי בר
 ,דניקנשטנעמ ּוד ןּואי
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 ?טָאטש עקיטּולּב יד ןטּפשמ ּוטסליװ ,ןטּפשמ ּוטסליװ
 .ןטייקידרעװמּוא עריא עלַא ןסיװ יז זָאל ָאט
 ;רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא :ןגָאז טסלָאז ןּואי

 ,טימ ריא ןיא טּולּב טסיגרַאפ סָאװ טָאטש ּוד
 ,ןעמּוק לָאז טייצ ריא ידּכ
 ,רעטענּפָא ךיז ייּב טכַאמ ןּוא
 ,ןרעװ ּוצ ןיירמּוא
 ,ןסָאגרַאפ טסָאה ּוד סָאװ טּולּב ןייד טימי
 ,טקידלּושרַאפ ךיז ּוטסָאה
 ,טכַאמעג טסָאה ּוד סָאװ רעטענּפָא יד טימ ןּוא
 ,ןרָאװעג ןיירמּוא ּוטסיּב
 ,געט ענייד טרעטנענרעד טסָאה ןּוא
 -;ןרָאי ענייד ּוצ ןעמּוקעג טסיּב ןּוא
 ,רעקלעפ יד יּב דנַאש ּוצ ןּבעגעג ךיד ךיא ּבָאה םּורד
 .רעדנעל עלַא ייּב טָאּפש ּוצ ןּוא
 ,ריד ןּופ ןטָאּפש ןלעװ ריד ןּופ עטייװ ןּוא עטנָאנ;

 .עקידלמוטליפ ּוד ,ןעמָאנ םעניירמּוא ןטימ ּוד
 ,םערָא ןייז טיול רעכַאלטיא ,לארׂשי ןּופ ןטשריפ יד ,עז"
 .ןסינרַאפ ּוצ טּולּב ידּכ ןעוװעג ריד ןיא ןענייז
 ,ריד ןיא טצַאשעגננירג ןעמ טָאה רעטּומ ןּוא רעטָאפי
 ,טימ ןייד ןיא ּביױר טימ ןעגנַאנַאּב ךיז ןעמ טָאה ןדמערפ ןגעק
 - ,ריד ןיא טעדווירקעג ןעמ טָאה הנמלַא ןַא ןּוא םותי ַא
 ,טכַארַאפ ּוטסָאה ןטייקילײה עניימ'
 .טכעוושרַאפ ּוטסָאה םיתּבש עניימ ןּוא
 ריד ןיא ןעװעג ןענייז רעּביירט-תוליכרי
 ;ןסיגרַאפ ּוצ טּולּב ידּכ
 :ריד ייּב ןסענעג ןעמ טָאה גרעּב יד ףיוא ןּוא
 .טימ ןייד ןיא ןָאטעג ןעמ טָאה טײקכַאלדנעש
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 ,ריד ןיא טקעלּפטנַא ןעמ טָאה ײדנַאש סרעטָאּפ םעדי*
 ,ריד ןיא טדנעשעג ןעמ טָאהגנורעדנווּפָא ריא ןיא עניײרמּוא ןַא

 בײװ סרבח ןייז טימ רעכַאלטיא ןּואיי
 ,ןעגנַאגַאּב טייקידרעװמּוא טָאה
 רּונש ןייז טָאה רעכַאלטיא ןּוא
 ,טײקכַאלדנעש טימ ,טקינײרמּוארַאפ
 ,רעטסעווש ןייז טָאה רעכַאלטיא ןּוא
 ,ריד ןיא טדנעשעג ,רעטָאפ ןייז ןּופ רעטכָאט יד
 ,ןסיגרַאפ ּוצ טּולּב ידּכ ריד ןיא ןעמּונעג ןעמ טָאה דחֹוׁשיי

 ,ןעמּונעג ּוטסָאה גנורעמ ןּוא ןוניצ
 ,ּביור ךרּוד םירבח ענייד ןסירַאּב ןּוא
 .רַאה רעד טָאג טגָאז ,ןסעגרַאפ ּוטסָאה רימ ןָא ןּוא

 טנַאה ןיימ טּפַאלקעג ּבָאה ךיא ,עז םּורד;י
 ,טכַאמעג טסָאה ּוד סָאװ ןיװעג ןכַאלרעמוא ןייד ןגעוו

 .ןעוװעג ריד ןיא זיא סָאװ טײקיטּולּב ןייד ףיוא ןּוא = !
 ,ןײטשַאּב ץרַאה ןייד טעוו'* |

 ,ןייז קרַאטש טנעה ענייד ןלעוו יצ =
 ?ריד טימ ךיז ןכער ךיא סָאװ געט יד ןיא
 .ןָאט לעװ ןּוא ,טדערעג ּבָאה הוהי ךיא

 -,רעקלעפ יד ןשיװצ ןטײרּפשעצ ךיד לעװ ךיא ןּוא* !
 ,רעדנעל יד ןיא ןפרַאװעצ ךיד לעװ ןּוא
 ,ריד ןּופ טייקנײרמּוא ןייד ןדנעלרַאפ לעװ ךיא ןּוא

 ןיײלַא ךיז ךרוד ןרעװ טכעוװשרַאפ טסעװ ןּוא* !
 ,רעקלעפ יד ןּופ ןגיוא יד רַאפ
 .הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיװ טסעוו ןּוא

 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ ןעוװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּואי
 ,דניקנשטנעמיי

 .8 ,חי ארקיו עז *
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 ,תלֹוסּפ ּוצ ןרָאװעג רימ ןענייז לארׂשי ןּופ זיוה סָאד
 ןיצ ןּוא רעּפּוק ןענייז עלַא יז
 ;ןויואצלעמש םעד ןיא ײלּב ןּוא ןזייא ןּוא
 .ייז ןענייז רעּבליז ןּופ תלֹוסּפ
 :טנָאזעג ױזַא רַאה רעד טָאג טָאה םּורדי*

 ,ןרָאװעג תלֹוסּפ ּוצ עלַא טייז ריא לײװ
 .םִיַלָׁשּורי ןיא ןייַא ךייַא למַאז ךיא ,טעז םּורד
 רעּפּוק ןּוא רעּבליז ןייַא טלמַאז עמ יװ ױזַא"

 ,ןוויואצלעמש ַא ןיא ןיצ ןּוא יײלּב ןּוא ןוייַא ןּוא
 ,רעייפ ףיורעד ןזָאלּב ּוצ
 ,ןצלעמשעצ ּוצ ידּכ
 ןלמַאזנייַא ךייַא ךיא לעװ ױזַא
 ,ןרָאצמירג ןיימ ןיא ןּוא סעּכ ןיימ ןיא
 .ןצלעמשעצ ןּוא ןגײלנײרַא ְךייַא לעװ ןּוא

 ,ןּביילקפיונוצ ךייַא לעװ ךיא ,ָאייי
 ,ןרָאצ ןיימ ןּופ רעייפ םעד טימ ךייַא ףיוא ןזָאלּב לעװ ןּוא
 .ןענירד ןרעװ ןצלָאמשעצ טעװ ריא ןּוא
 ,ןוויואצלעמש ַא ןיא ןצלָאמשעצ טרעװ רעּבליז יו ױזַאי

 ;ןענירד ןרעװ ןצלָאמשעצ ריא טעװ ױזַא
 הוהי ךיא זַא ןסיוו טעװ ריא ןּוא
 .ךייַא ףיוא ןרָאצמירג ןיימ ןסָאגעגסױא ּבָאה

 ;ןגָאז ּוצ יװַא ,רימ ּוצ ןעוװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּואי
 :ריא ּוצ גָאז ,דניקנשטנעמ*י

 ,טקינײרעג טינ זיא סָאװ דנַאל ַא טסיּב
 .ןרָאצ ןּופ גָאט ןיא ןרָאװעג טנגערַאּב טינ
 טימ ריא ןיא םיאיבנ עריא ןּופ טנּוּב רעד**

 ;בױר טקּוצרַאפ סָאװ ביל רעקימּורּב ַא יו זיא
 ,טרעצרַאפ יז ןּבָאה תושפנ
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 ,ּוצ יז ןעמענ ןכַאז ערעייט ןּוא ןצַאש
 .ריא ןיא טרעמעג יז ןּבָאה תונמלא עריא
 ,הרֹוּת ןיימ ןגעק ןכָארּברַאפ ןּבָאה םינהּכ עריאיי

 ;ןטײקילײה עניימ טכעוװשרַאפ ןּוא
 ,טדײשעגּפָא טינ יז ןּבָאה קילײהמּוא ןּוא קילײה ןשיװצ
 ,ןָאטעג ןסיוו ּוצ טינ יז ןּבָאה ןיירמּוא ןּוא ןייר ןשיווצ ןּוא
 ,ןגיוא ערעייז ןליוהרַאפ יז ןּבָאה םיתּבש עניימ ןּופ ןּוא
 .ייז ןשיװצ ןרָאװעג טכעוװשרַאפ ןיּב ךיא ןּוא
 ריא ןשיווצ ןרַאה עריאי

 ;ּבױר ןקּוצרַאפ סָאװ ףלעוו יװ ןענייז
 ,טּולּב ןסיגרַאפ ּוצ
 .ןיװעג ןעניװעג ּוצ ידּכ תושפנ ןעננערּבּוצמּוא
 ;קניט טרימשעננָא יז ןּבָאה םיאיבנ עריא ןּוא=

 .ןגיל יז ןגָאזרָאװ ןּוא טייקשלַאפ ןעעז יז
 ,"רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא; :ןגָאז יז
 .טדערעג טינ טָאה טָאג ןעוו
 ,טלַאװעג טימ טקירדעג טָאה דנַאל ןּופ קלָאפ סָאד

 ,הלוג טלוגעג ןּוא
 ,טעדוװירקעג יז ןּבָאה ןויבא םעד ןּוא ןַאמערָא םעד ןּוא
 .טכערמּוא טימ טקירדעג יז ןּבָאה ןדמערפ םעד ןּוא
 ןַאמ ַא יז ןשיװצ טכּוזעג ּבָאה ךיא ןּואי

 ,םַאצ ַא ןעמַאצמּורַא לָאז סָאװ
 ,דנַאל ןרַאפ ךָארּב םעד ןיא רימ רַאפ ןלעטש ךיז ןּוא
 ;ןעגנערּבמּוא טינ סע לָאז ךיא זַא
 .ןענופעג טינ ּבָאה ךיא רעּבָא
 ;ןרָאצ ןיימ יז ףיוא ןסָאגעגסױא ךיא ּבָאה םורדיי

 ;טדנעלרַאפ יז ךיא ּבָאה ןרָאצמירג ןיימ ןּופ רעייפ םעד טימ
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 ,ּפָאק רעייז ףיוא ןטלָאורַאפ ךיא ּבָאה געװ רעייז
 .רַאה רעד טָאג טגָאז

 ;ןגָאז וצ יװַא ,רימ ּוצ ןעװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּוא ןר
 ןּופ רעטכעט ,ןעיורפ ייווצ ןעװעג ןענייז סע ,דניקנשטנעמ*

 רעייז ןיא ;םִיַרצִמ ןיא ןעװעג הנומ ןּבָאה יז ןּוא* .רעטּומ ןייא
 סמעווּב ערעײז ןענייז ןטרָאד ;ןעװעג הנומ יז ןּבָאה טנגּוי
 ערעייז טשטעוװקעג ןעמ טָאה ןטרָאד ןּוא ,ןרָאװעג טקירדעג
 יד :ןעװעג ןעניז ןעמענ ערעייז ןּוא* .טסירּב עשלדיימ
 ןענייז יז ןוא ..הָבילהָא-רעטסעוװש ריא ןּוא ,הָלהָא--ערעסערג
 ערעיײז ןּוא - .רעטכעט ןּוא ןיז ןרָאּבעג ןּבָאה ןּוא ,עניימ ןרָאװעג
 .-הָביֹלְהָא זיא םִיַלָשּורי ןּוא ,יהָלהָא זיא ןֹורמֹוש :ןעמענ

 טָאה ןּוא ,רימ רעטניה ןעװעג הנומ טָאה הָלֹהָא ןּוא*
 נָא" טיילסגירק ,םירּושַא יד ּוצ ,רעּבָאהּביל עריא ּוצ טסּולגעג
 ,עלַא ןעגנוי ענייש ,ןטשריפ ןּוא םיסּכּוד ,ןעָאלּב ןיא ןָאטעג
 ןּבעגעגקעװַא טָאה יז ןּואי .דרעפ ףיוא ןטייר סָאװ רעטיר
 ּוצ עלַא ןּוא ;עלַא רּוׁשַא ןּופ ןיז ענעּבילקעג ,יײז ףיוא תונז ריא
 עלַא טימ טקינײרמּוארַאפ ךיז יז טָאה ,טסולנעג טָאה יז ןעמעוו
 טינ יז טָאה םִיַרְצִמ טימ תּונז ריא ןּוא* .רעטעגּפָא ערעייז
 ןּוא ,טנוּוי ריא ןיא ןגעלעג ריא טימ ןענייז יז םורָאװ ,ןזָאלרַאפ
 ןסָאגעגסױא ןּוא ,טסירּב עשלדיימ עריא טקירדעג ןּבָאה יז
 ןיא ןּבעגעגרעּביא יז ךיא ּבָאה םּורדי .ריא ףיוא תונז רעייז
 ןיז יד ןּופ טנַאה רעד ןיא ,רעּבָאהּביל עריא ןּופ טנַאה רעד
 טקעלּפטנַא ןּבָאה ייז* .טסולגעג יז ּוצ טָאה יז סָאװ ,רּוׁשַא ןּופ
 ,ןעמּונענּוצ יז ןּבָאה רעטכעט עריא ןּוא ןיז עריא ;דנַאש ריא
 ןרָאװעג זיא יז ןּוא ;טײטעג דרעװש ןטימ יז ןּבָאה יז ןּוא
 ףיוא טּפשמ ַא ןָאטעג ןעמ טָאה ױזַא .רעּבײװ ייּב שינעמענוצ ַא
 .ריא

 .ריא ןיא זיא טלעצעג ןיימ 2 .טלעצעג *
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 רעּבָא ,ןעזעג סָאד טָאה הָבילהֶָא רעטסעוװש ריא ןּוא;י
 ןּוא ,רענעי ןּופ טסּולעג ריא ןיא רענעּברָאדרַאפ ןעװעג זיא יז
 יד ּוצ= .רעטסעווש ריא ןּופ תונז רעד ןּופ רעמ תּונז ריא ןיא
 טיילסנירק ,ןטשריפ ןּוא םיסּכּוד ,טסולגעג יז טָאה רּוׁשַא ןּופ ןיז
 ענייש ,דרעפ ףיוא ןטייר סָאװ רעטיר ,קיטכַארּפ ןָאטעגנָא
 קינײרמּוארַאפ זיא יז זַא ןעזעג ּבָאה ךיא ןּוא= .עלַא ןעננּוי
 טרעמעג ךָאנ טָאה יז ןּואי* .ןדייּב יז ייּב געװ ןייא-ןרָאװעג
 רעד ףיוא טצירקעגסיוא רענעמ ןעזעג טָאה יז םורָאװ ,תּונז ריִא
 ּברַאפ רעטיור טימ טנכייצעג םידׂשַּכ ןּופ רעדליּב ,טנַאװ
 ַפָארַא טימ ,ןדנעל ערעייז ףיוא ןעלטרַאג טימ טרּונעגנָא=
 ןופ ןעזסיוא ןטימ ,ּפעק ערעיײז ףיוא ןענַאּברּוט ענעגנַאהעג
 םידׂשַּכ סָאװ ,לבָּב ןּופ ןיז יד ןּופ טלַאטשעג יד-עלַא עטצלע
 ,טסולגעג יז ּוצ טָאה יז ןּוא* .טרּוּבעג רעייז ןּופ דנַאל סָאד זיא
 םיחּולש טקישעג טָאה יז ןּוא ,ןעזרעד יז ןּבָאה ןגיוא עריא יװ
 ןעמּוקעג ריא ּוצ ןענייז לבָּב ןּופ ןיז יד ןּוא* .םידׂשַּכ ןייק יז ּוצ
 טימ טקינײרמּוארַאפ יז ןּבָאה יז ןּוא ,רעגעלעגטּפַאשּביל םּוצ

 / = ישי רע

 טָאה לעז ריא ויּב ,ײז ןּופ ןרָאװעג ןיירמּוא זיא יז ןּוא ;תּונז רעײז
 תּונז ריא טקעלּפטנַא טָאה יז זַא ןּוא:* .ייז ןּופ טלקעענּכָא ךיז !
 ןּופ טלקעעגּפָא ךיז לעז ןיימ טָאה ,דנַאש ריא טקעלּפטנַא ןּוא !

 .רעטסעווש ריא ןּופ טלקעענּפָא ךיז טָאה לעז ןיימ יװ ױזַא ,ריא !
 יד ןָא ןענָאמרעד ּוצ ךיז ,תּונז ריא טרעמענ ךָאנ טָאה יז ןּואי !

 .םִיַרצִמ דנַאל ןיא ןעװעג הנומ טָאה יז ןעוו ,טננּוי ריא ןּופ געט
 שיילפ סָאװ ,רענעמסּפעק ערעײז ּוצ טסּולגעג טָאה יז ןּואי

 רעייז זיא דרעפ ןּופ סּוגסיוא ןּוא ,שיילפ רעייז זיא ןעלזייא ןּוּפ
 טײקכַאלדנעש רעד ךָאנ טקנעּבעג טסָאה ּוד ןּוא* .סוגסיוא
 טסירּב ענייד םִיַרצִמ ןיא טקירדעג טָאה עמ ןעוו ,טנגוי ןייד ןּופ
 .םעווּב ןגנוי ןייד ןגעוו ןּופ
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 :טנָאזעג ױזַא רַאה רעד טָאג טָאה ,הָביִלהֶא ,םּורד**
 ,רעּבָאהּביל ענייד ריד ףיוא קעװרעד ךיא ,עז
 ,יײז ןּופ טלקעענּפָא ךיז טָאה לעז ןייד סָאװ יד
 ;םּורַא דנור ןּופ ריד ףיוא ןעגנערּב יז לעװ ךיא ןּוא
 ,םידׂשַּכ עלַא ןּוא ,לבָּב ןּופ ןיז יד**

 ,ַעֹוק ןּוא ַצֹוׁש ןּוא דֹוקּפ
 ,ייז טימ רּושַא ןּופ ןיז עלַא
 ,עלַא ןטשריפ ןּוא םיסּכּוד ,ןעגנּוי ענייש
 .עלַא דרעפ ףיוא רעטייר ,ענעפּורַאּב ןּוא עטצלע
 ,הנחמ ַא ןיא ריד ףיוא ןעמּוק ןלעװ יז ןּוא

 ;רעקלעפ למעזעג ַא טימ ןּוא ,רעדער ןּוא ןגעװטייר טימ
 רעוויק ןּוא דליש ןּוא רעצנַאּפ טימ
 ;םּורַא דנּור ריד ןגעק ןלעטשסיוא ךיז יז ןלעװ
 ,טּפשמ םעד יז רַאפ ןּבעגרעּביא לעװ ךיא ןּוא
 .םיטּפשמ ערעייז טימ ןטּפשמ ךיד ןלעװ יז ןּוא
 ,סָארדרַאפ ןיימ ריד ןָא ןָאטנָא לעװ ךיא ןוא*

 ;ןרָאצמירג טימ ריד ןנעק ןײגַאּב ךיז ןלעװ יז ןּוא
 ,ןדײנשּפָא יז ןלעװ ןרעיוא ענייד ןּוא זָאנ ןייד
 ;ןלַאפ דרעווש ןכרּוד טעװ ּבײלּברעּביא ןייד ןּוא
 ,ןעמענקעװַא יז ןלעװ רעטכעט ענייד ןּוא ןיז ענייד
 .רעייפ ןיא ןרעװ טרעצרַאפ טעװ ּבײלּברעּביא ןייד ןּוא

 ,רעדיײלק ענייד ןָאטסױא ריד ןלעװ יז ןּוא*'
 .ןכַאז ענייש ענייד ןעמענּוצ ןּוא
 ,טײקכַאלדנעש ןייד ריד ןּופ ןרעטשרַאפ לעװ ךיא ןּואי

 ,ןָא םִיַרצִמ דנַאל ןּופ תּונז ןייד ןּוא
 ,ייז ּוצ ןגיוא ענייד ןּבייהפיוא טינ טסעוו ןּוא
 .ןענָאמרעד טינ רעמ ּוטסעװ םִיַרצִמ ןּוא
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 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא םורָאװ
 ,טנייפ טסָאה ּוד סָאװ יד ןּופ טנַאה רעד ןיא ריד ּביג ךיא ,עז
 .ייז ןּופ טלקעענּפָא ךיז טָאה לעז ןייד סָאװ יד ןּופ טנַאה רעד ןיא
 ,האנׂש טימ ריד ןגעק ןיינַאּב ךיז ןלעװ יז ןּוא

 ,ימ עצנַאג ןייד ןעמענּוצ ןלעוו ןּוא
 ;לױה ןּוא טעקַאנ ןוָאלרעּביא ריד ןלעװ ןּוא
 ,טײקטעקַאנ עשהנוז ןייד טעװ ןרעװ טקעלּפטנַא ןּוא
 .תונז ןייד ןּוא ,טײקכַאלדנעש ןייד ןּוא
 - ,ריד ּוצ ןָאט ןעמ טעװ סָאד*

 ,רעקלעפ יד ךָאנ ןפיולכָאנ ןייד רַאפ
 .רעטענּפָא ערעייז טימ טקינײרמוארַאפ ךיז טסָאה ּוד לײװ ןּוא
 ,ןעגנַאגעג ּוטסיּב רעטסעווש ןייד ןּופ געוו םעד ןיא*י

 .טנַאה ןייד ןיא סוָּכ ריא ןּבעג ךיא לעװ םּורד
 :רַאה רעד טָאג טנָאזעג טָאה יװַא=*

 ,ןעקנירט ּוטסעװ רעטסעווש ןייד ןּופ סוָּכ םעד
 ;ןטײרּב םעד ןּוא ןפיט םעד
 ;טָאּפש ּוצ ןּוא רעטכעלעג ּוצ ןרעװ טסעװ
 .דנַאר ןזיּב לּופ זיא רע
 ,ןליפנָא ךיז רעמּוק ןּוא תורּכיש טימ טסעוו"

 ,שינעקערשרעד ןּוא קערש ןּופ סוָּכ םעד טימ
 .ןֹורמֹוש רעטסעווש ןייד ןּופ סוָּכ םעד טימ
 ,ןּפוסױא ןּוא ןעקנירט םיא טסעוו ןּוא*

 ,ןקַאנקעצ ךַאלּברעש ענייז טסעװ ןּוא
 ;ןסײר ּוטסעװ טסירּב ענייד ןּוא
 ,טדערעג ּבָאה ךיא םורָאװ
 .רַאה רעד טָאג טגָאז
 :רַאה רעד טָאג טנָאזעג טָאה יױזַא ,רָאװרַאפ**

 ,רימ ןָא ןסעגרַאפ טסָאה ּוד לײװ
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 ,ןקּור ןייד רעטניה ןפרָאװעגקעװַא ךימ ןּוא
 .תונז ןייד ןּוא טײקכַאלדנעש ןייד ךיוא ּוד גָארט םּורד

 ּוטסליװ ,דניקנשטנעמ :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה טָאג ןּואי
 -מוא ערעייז יײו ליײצרעד ָאט ?הָביִלהֶא ןּוא הָלֹהֶא ןטּפשמ
 ףיוא זיא טּולּב ןּוא ,ןעוועג הנומ ןּבָאה יז זַא* :ןטײקידרעװ
 ,ןעוװעג הנזמ יז ןּבָאה רעטעגּפָא ערעייז טימ ןּוא ,טנעה ערעייז
 ןּבָאה ,ןרָאּבעג רימ ןּבָאה יז סָאװ רעדניק ערעײז וליּפַא ןּוא
 יז ןּבָאה סָאד ךָאנ* .וייּפש ַא רַאפ יז ּוצ ןּבעגעגרעּביא יז
 ןיא םּוטקילײה ןיימ טקינײרמּוארַאפ ןּבָאה ייז :רימ ּוצ ןָאטעג
 - .טכעוװשרַאפ יז ןּבָאה םיתּבש עניימ ןּוא ,גָאט םענעגייא םעד
 ,רעטענּפָא ערעיײז ּוצ רעדניק ערעייז ןטכָאשעג ןּבָאה ייז זַא ןּוא=
 גָאט םענענייא םעד ןיא םּוטקילײה ןיימ ןיא ןעמּוקענ יז ןענייז
 .זיוה ןיימ ןיא ןָאטעג יז ןּבָאה ױזַא טָא ,ָאי ;ןכעװשרַאפ ּוצ סע
 ןעמוקעג ןענייז סָאװ רענעמ ךָאנ טקישעג ךיוא טָאה ריא ןּוא"
 ,ןרָאװעג טקישעג ייז ּוצ זיא חילש ַא יװ סָאװ ,טײװ רעד ןּופ
 ,ןשַאװעג ךיז טסָאה ּוד ןעמעוו רַאפ יד ;ןעמּוקעג יז ןענייז יװַא
 ןוא* .גנוריצ טימ טריצעגנָא ךיז ןּוא ,ןגיוא ענייד טּברַאפעג
 שיט ןטיירנעג ַא טימ ,טעּב ןקיטכַארּפ ַא ףיוא ןעסעזעג טסיּב
 טלעטשענפיורַא ּוטסָאה לייא ןיימ ןּוא ךיורייװ ןיימ ןּוא ,יײּברעד
 ןעװעג זיא למעועג םענעדירפּוצ ַא ןּופ לוק רעד ןּוא** .ףיורעד
 טכַארּבעג ךָאנ ןענייז םלֹוע ןסיורג ןּופ ןשטנעמ יד ּוצ ןּוא ;ריא ייּב
 ןָאטעגנָא ןּבָאה יז ןּוא ,רּבדמ רעד ןּופ רעָאבס יד ןרָאװעג
 ףיוא ןיורק ענייש ַא ןּוא ,טנעה ערעייז ףיוא רעדנעּבמערָא
 רענערָאװעג טלַא רעד ףיוא טגָאזעג ךיא ּבָאה* .ּפעק ערעײז
 ?ריא טימ ?ריא טימ תּונז ךיוא טציא ךָאנ ןעמ טּביײרט :ףואינ ןיא
 יורפ ַא ּוצ טמּוק עמ יװ יװַא ריא ּוצ ןעמּוקעג זיא עמ םורָאװ'*
 יד הָבילהֶא ןּוא הָלהָא ּוצ ןעמוקעג ןעמ זיא ױװַא ;הנֹוז ַא
 יז ןלעװ יז ,רענעמ עטכערעג רעּבָא* .רעּבײװ עכַאלדנעש
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 -טּולּב ןּופ טּפשמ םעד ןּוא סעטפאונ ןּופ טּפשמ םעד טימ ןטּפשמ
 ףיוא זיא טּולּב ןּוא ,ַײז ןענייז סעטפאונ םורָאװ ;סנרעסיגרַאפ -
 .טנעה ערעייז -

 ;רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא םורָאװ= |
 ,למעזעג סיורג ַא יז ףיוא ןעננערּבּפױרַא טעװ עמ
 .ּביור ּוצ ןּוא רעדיוש ּוצ ןכַאמ יז ןּוא
 ,למעזעג סָאד ייז טעװ רענייטש טימ ןפרַאװרַאפ ןּוא

 ;ןדרעװש ערעייז טימ ןקַאהעצ יז ןּוא
 ,ןעגרה יז ןלעװ רעטכעט ערעייז ןּוא ןיז ערעייז
 ,ןענערּברַאפ רעַײפ ןיא יז ןלעװ רעזייה ערעייז ןּוא
 .דנַאל ןסיוא טײקכַאלדנעש ןרעטשרַאפ לעװ ךיא ןּוא=

 ,ןעמענ רסּומ ַא ןלעװ רעּבײװ עלַא ןּוא
 .טײקכַאלדנעש רעייַא יװ ױזַא ןָאט טינ ןלעװ ןּוא
 ,ךייַא ףיוא טײקכַאלדנעש רעיײַא ןטלעגרַאפ טעװ עמ ןּוא*

 ,ןגָארט ריא טעװ רעטעגּפָא ערעיַא ןּופ דניז יד ןּוא
 .הוהי טָאג ןיּב ךיא זַא ןסיװ טעװ ריא ןּוא

 ,רָאי ןטניינ ןיא רימ ּוצ ןעװעג זיא טָאנ ןּופ טרָאװ סָאד ןּואי דר
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטנעצ ןיא ,שדֹוח ןטנעצ ןיא

 יונעג ,גָאט םעד ןּופ ןעמָאנ םעד ריד ּביײרשרַאפ ,דניקנשטנעמ*
 טצעועגנָא ךיז טָאה לבָּב ןּופ ךלמ רעד ;גָאט ןקיטנייה םעד
 -רעדיוו םעד ּביג ןּוא* .גָאט ןקיטנייה ןיא יונעג םִיַלָשּורי ףיוא
 טָאה ױזַא :ײז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא ,לשמ ַא לדניזעג ןקינעּפש
 :רַאה רעד טָאג טנָאזעג

 ,ּוצ לעטש ,ּפָאט םעד ּוצ לעטש
 ;םיא ןיא רעסַאװ ןָא ךיוא סיג ןּוא
 ;םיא ןיא רעקיטש ענייז ןייַא למַאזי
 ;רעטלּוש יד ןּוא ,ךיד םעד ,קיטש טּוג ךַאלטיא
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 .ןָא ליפ סנכָאנק ענעּבילקעג טימ
 ,ןעמענ ּוטסלָאז ףָאש ענעּבילקעגי

 ;םעד רעטנּוא רענייּב ןָא ךיוא :ייל ןּוא
 ,גנודיז ןייז ןדיז ךַאמ
 .םיא ןיא ןרעװ טכָאקעצ ןלָאז רענייּב ענייז וליפַא

 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה יװַא ,רָאװרַאפ"
 ,םיא ןיא זיא טיוק ןייז סָאװ ּפָאט רעד ,טָאטש עקיטּולּב יד יו
 !סױרַא טינ םיא ןּופ זיא טיוק ןייז ןּוא
 ;סױרַא סע םענ זײװרעקיטש ,זײװרעקיטש
 .ףיורעד לרֹוג לָאמּוצ לָאז ןרעוו ןפרָאװעג טינ
 ,טימ ריא ןיא זיא טּולּב ריא םורָאװ'
 ;ןָאטעגפױרַא סע יז טָאה זלעפ ןטַאלג ַא ףיוא
 ,דרע רעד ףיוא ןסָאגעג טינ סע טָאה יז
 .ּביוטש ףיורעד ןקעדרַאפ ּוצ
 ,ןרָאצמירג םעד ןעגנערּבּוצפיוא ידּכי
 ,המקנ ןעמענ ּוצ ידּכ
 ,ולעפ ןטַאלג ַא ףיוא טּולּב ריא ןָאטענפױרַא ךיא ּבָאה
 .ןרעוװ טקעדרַאפ טינ לָאז סע זַא
 :טנָאזעג ױזַא רַאה רעד טָאג טָאה םּורדִי
 !טָאטש עקיטּולּב יד ײװ
 ,ןפיוה םעד ןכַאמ סיורג לעװ ךיוא ךיא
 ,ץלָאה סָאד רעמי*

 ,רעייפ סָאד ןָא דניצ
 ,שיילפ סָאד ץנעגעצ
 ,ץכעקעג סָאד ךָאק ןּוא
 .ןרעװ טנערּבעצ ןלָאז רענייּב יד זַא
 . ,ןקידיײיל ַא ןליוק ענייז ףיוא ןייטש םיא זָאל ןּוא!י



 5 לאקוחי 1712 דּב

 ,ןרעװ טציהרעד לָאז רע ידּכ
 ,ןרעװ טנערּבעצ לָאז רעּפּוק ןייז ןּוא
 ,טייקניירמוא ןייז םיא ןיא לָאז ןרעװ ןצלָאמשעצ ןּוא
 .ןרעװ טדנעלרַאפ לָאז ץּומש ןייז =
 ,טרעטַאמרַאפ רע טָאה תוחֹוּכ ידי -
 -סױרַא טינ םיא ןּופ טייג ץּומש ליפ ןייז רעּבָא -

 .ץּומש ןייז ןּופ קנַאטשעג רעד =!
 ,טיײקניײרמּוא רעכַאלדנעש ןייד ןגעוו ןּופ= -

 ,טקינײרעג ךיד ּבָאה ךיא לײװ
 ,ןרָאװעג ןייר טינ טייקנײרמּוא ןייד ןּופ טסיּב ןּוא
 ,ןרעװ ןייר טינ רעמ ּוטסעװ
 .ריד ףיוא ןרָאצמירג ןיימ ּורַאּב ךיא ויּב

 ;טדערעג ּבָאה הוהי ךיא;+ |
 .ןָאט סע לעװ ךיא ןּוא ,טעשעג סע -

 ;ןּבָאה הטרח טינ ןּוא ,ןעניוש טינ ןּוא ,ןזָאלכָאנ טינ לעװ ךיא
 םיׂשעמ ענייד טיול ןּוא ןגעוו ענייד טול
 .רַאה רעד טָאג טגָאז ,ןטּפשמ ךיד ןעמ טּוט

 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ ןעװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּוא*
 ריד ןּופ קעװַא םענ ךיא ,עז ,דניקנשטנעמי*

 ,קַאלש ַא ךרּוד ןגיוא ענייד ןּופ גנּוטסּולג יד
 ,ןענייוו טינ ןּוא ןגָאלק טינ טסלָאז רעּבָא
 .ןייג טינ ריד ייּב לָאז רערט ַא ןּוא
 ;טײהרעליטש ץפיזיי

 ;ןכַאמ טינ ּוטסלָאז רעיורטנטיוט ןייק
 ,ךיז ףיוא ןָא דניּב קעדּפָאק ןייד
 ,סיפ ענייד ףיוא ןָאטנָא וטסלָאז ךיש ענייד ןּוא
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 ,ּפיל עטשרעּביוא יד ןקעדרַאפ טינ טסלָאז ןּוא
 .ןסע טינ ּוטסלָאז ןשטנעמ ןּופ טיורּב סָאד ןּוא

 ןּוא ,ירפ רעד ןיא קלָאפ םעד ּוצ טדערעג ּבָאה ךיא ןּוא;*
 ןיא ןָאטעג ּבָאה ךיא ןּוא .ןּברָאטשעג ּבײװ ןיימ זיא טנװָא ןיא
 קלָאפ סָאד טָאה'* .ןרָאװעג ןלױפַאּב ןיּב ךיא יו ױזַא ירפ רעד
 עקזָאדסָאד טײטַאּב סָאװ ,ןגָאז טינודנּוא ּוטסליװ :טגָאזעג רימ ּוצ
 סָאד :טגָאזעג יז ּוצ ךיא ּבָאה" ?ױזַא טסּוט ּוד זַא ,זדנּוא רַאפ
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ ןעװעג זיא טָאנ ןּופ טרָאװ
 :לארׂשי ןּופ זיוה םעד ּוצ גָאזיי

 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא
 ,םּוטקילײה ןיימ ךעוושרַאפ ךיא ,עז
 ,טכַאמ רעיײַא ןּופ ץלָאטש םעד
 ,ןגיוא ערעיײַא ןּופ גנּוטסּולג יד
 ;לעז רעיא ןּופ שינעטכַאמש יד ןּוא
 רעטכעט ערעייַא ןּוא ןיז ערעיײַא ןּוא
 ,ןוָאלעגרעּביא טָאה ריא סָאװ
 .ןלַאפ דרעווש ןכרּוד ןלעװ
 :ןָאטעג ּבָאה ךיא יו ױזַא ןָאט טעװ ריא ןואי

 ,ןקעדרַאפ טינ ריא טעװ ּפיל עטשרעּביוא יד
 .ןסע טינ ריא טעװ ןשטנעמ ןּופ טיורּב ןּוא
 ,ּפעק ערעייַא ףיוא ןייז ןלעװ ןקעדּפָאק ערעײַא ןּוא*

 ;סיפ ערעיײַא ףיוא ךיש ערעיײַא ןּוא
 ;ןעניײװ טעװ ריא טינ ןּוא ןגָאלק טעװ ריא טינ
 ,דניז ערעײַא רַאפ ןײגנייַא טעװ ריא ןּוא
 .ןרעדנַא םּוצ רענייא ןצכערק ןּוא

 ;ןכיײצ ַא רַאפ ןייז ךייַא טעװ לאקזִחִי ןּוא*י
 .ןָאט ריא טעװ ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ץלַא יו ױזַא -

 יא
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 ןסיװ ריא טעװ ,ןעשעג טעװ סָאד זַא
 .הוהי טָאג ןיּב ךיא זַא

 ,רָאװרַאפ ,דניקנשטנעמ ּוד ןּוא*
 ,גנוטסעפ רעייז יז ןּופ קעװַא םענ ךיא סָאװ גָאט םעד ןיא
 ,טייקנייש רעייז ןּופ דיירפ יד
 ,ןגיוא ערעייז ןּופ גנוטסּולג יד
 ,לעז רעייז ןּופ רענַאּב םעד ןּוא
 ,רעטכעט ערעייז ןּוא ןיז ערעייז
 ,רענענּורטנַא ןַא ריד ּוצ ןעמּוק טעװ גָאט םענעי ןיא*י

 .ןרעיוא ענייד ןיא ןרעה ןכַאמ ּוצ סָאד
 ,םענענורטנַא םּוצ ןרעװ טנפעעג ליומ ןייד טעװ גָאט םענעי ןיא*י

 ;יזייז םּוטש טינ רעמ ןּוא ,ןדער טסעוװ ןּוא
 ;ןכיײצ ַא רַאפ ןייז יז טסעװ ןּוא
 .הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיוװ ןלעװ יז ןּוא

 ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ ןעװעג ויא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּוא דר
 : ;ןגָאז

 ,ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ּוצ םינּפ ןייד ּוט ,דניקנשטנעמי
 .ייֵז ףיוא תואיבנ גָאז ןּוא
 :ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא
 ;רַאה םעד טָאג ןּופ טרָאװ סָאד טרעה
 ;רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא
 !ַאהַא :טגָאזעג טסָאה ּוד לײװ
 ,ןרָאװעג טכעוװשרַאפ זיא סע סָאװ ,םּוטקילײה ןיימ ףיוא
 ,ןרָאװעג טסיװרַאפ זיא יז סָאװ ,לארׂשי ןּופ דרע רעד ףיוא ןּוא
 ,קעװַא תולג ןיא ןענייז יז סָאװ ,הדּוהי ןּופ זיוה םעד ףיוא ןּוא
 ,השורי ַא רַאפ חרומ ןּופ רעדניק יד ּוצ ךיד ּביג ךיא ,עז םּורדּי

 .27-26 ,1 עו *
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 ,ריד ןיא רעפרעדרעגַאל ערעייז ןצעזַאּב ןלעװ יז ןּוא
 ;ןעגנּוניֹוװ ערעייז ריד ןיא ןכַאמ ןּוא
 ,טכּורפ ןייד ןסע ןלעװ יז
 .ךלימ ןייד ןעקנירט ןלעװ יז ןּוא
 ,ןעלמעק ןּופ ץַאלּפרעטיפ ַא רַאפ הָּבַר ןכַאמ לעװ ךיא ןּואי
 ;ףָאש ןּופ טרָארעױה ַא רַאפ ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּוא
 .הוהי ןיּב ךיא וַא ןסיװ טעװ ריא ןּוא

 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא םורָאװ"
 ,טנַאה רעד טימ טשטַאּפעג טסָאה ּוד לײװ
 ,סּוּפ ןטימ טּפַאלקעג ןּוא
 ,לעז רעד ןּופ גנּוטכַארַאפ ןייד לַא ןיא טיירפעג ךיז ןּוא
 ,לארׂשי ןּופ דרע רעד ןגעוו
 ,ריד ףיוא טנַאה ןיימ טקערטשעגסיוא ּבָאה ךיא ,עז םּורדִי
 ,רעקלעפ יד רַאפ ּביױר ּוצ ןכַאמ ךיד לעװ ךיא ןּוא
 ,תומּוא יד ןּופ ןדיינשרַאפ ךיד לעװ ןּוא
 ;רעדנעל יד ןּופ ןעננערּברעטנּוא ךיד לעװ ןּוא
 ,ןגיליטרַאפ ךיד לעװ ךיא
 .הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיוו טסעוװ ןּוא

 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה יװזַא*
 :טנָאזעג ןּבָאה ריִעֵׂש ןּוא בָאֹומ לײוו
 ,הדּוהי ןּופ זיוה סָאד זיא רעקלעפ עלַא יװ ױזַא ,עז
 ,טעטש יד ןּופ בָאֹומ ןּופ ןקּור םעד ןפע ךיא ,עז םורדי

 ,קע ןייז ייּב טעטש ענייז ןּופ
 ,םִיַתָירק ןּוא ,ןֹועְמילַעַּב ,תֹומישי-תיֵּב דנַאל ענייש סָאד
 -ךֹומַע ןּופ רעדניק יד טימ םענייא ןיא''
 ,חרזמ ןּופ רעדניק יד רַאפ
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 ,השּורי ַא רַאפ ןּבעג יז סע לעװ ךיא ןּוא
 ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ידּכ
 .רעקלעפ יד ןשיװצ ןרעװ טכַאדעג טינ רעמ ןלָאז

 ,בָאֹומ ףיוא טּפשמ ַא ןָאט לעװ ךיא ןּואיי
 .הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיוו ןלעװ יז ןּוא

 :רַאה רעד טָאג טנָאזעג טָאה יױזַאיי
 גנומענ-המקנ טימ ןעגנַאנַאּב ךיז זיא םֹודָא לײוו
 ,הדּוהי ןּופ זיוה םעד ןגעקַא
 ,טקידלּושרַאפ קידלּוש ךיז ןּבָאה יז ןּוא
 ,ייז ןָא ןעוועג םקֹונ ךיז ןּוא
 :טנָאזעג ױװַא רַאה רעד טָאג טָאה םּורדי*

 ,םֹודֶא ףיוא טנַאה ןיימ ןקערטשסיוא לעװ ךיא
 ,תומהּב ןּוא ןשטנעמ ריא ןּופ ןדיינשרַאפ לעװ ןּוא
 ;ןדד ויּב ןֶמיֵּת ןּופ שינעטסיװ ַא ןכַאמ יז לעװ ןּוא
 .ןלַאפ יז ןלעװ דרעווש ןכרּוד

 םֹודֶא ףיוא המקנ ןיימ ןעגנערּב לעװ ךיא ןּוא'*
 ,לארׂשי קלָאפ ןיימ ןּופ טנַאה רעד ךרּוד
 םֹודָא ּוצ ןָאט ןלעװ יז ןּוא
 ;ןרָאצמירג ןיימ טיול ןּוא סעּכ ןיימ טול
 ,המקנ ןיימ ןריּפש ןלעװ יז ןּוא
 .רַאה רעד טָאג טגָאז

 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה יװַא*
 ,המקנ טימ ןעגנַאַאּב ךיז ןענייז םיּתשִלּפ יד לײװ
 ,לעז רעד ןּופ גנוטכַארַאפ טימ ןעמּונעג המקנ ןּבָאה ןּוא
 ,האנׂש רעקיּבייא ןּופ ,ןעגנערּבוצמּוא
 :טנָאזעג ױזַא רַאה רעד טָאג טָאה םּורד**
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 ,םיּתשִלּפ יד ףיוא טנַאה ןיימ סיוא קערטש ךיא ,עז
 ,"םיתַרּכ יד ןדיינשרַאפ לעװ ןּוא
 בײלּברעּביא םעד ןעגנערּברעטנּוא לעװ ןּוא
 .םי ןּופ ןטרָאּב םעד ןּופ
 תומקנ עסיורג יז ףיוא ןָאט לעװ ךיא ןּואי

 ;ןרָאצמירג ןּופ ןפָארטש טימ
 ,הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיוו ןלעװ יז ןּוא
 .ייז ףיוא המקנ ןיימ גנערּב ךיא ןעוו

 . ןּופ גָאט ןטשרע ןיא ,רָאי ןטפלע ןיא ןעוװעג זיא סע ןּוא ןַר
 / ;ןנָאז וצ ױזַא ,רימ ּוצ טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןעװעג זיא ,שדֹוח

 ;םִיַלָשּורי ףיוא טגָאזעג טָאה רֹוצ לײװ ,דניקנשטנעמ*
 ,תומּוא יד ןּופ ריט יד זיא ןכָארּבעצ !ַאהַא
 ;רעּביא סע טײג רימ ּוצ
 .ןּברּוח םעד ןּופ ןרעװ לּופ לעװ ךיא
 :טנָאזעג ױזַא רַאה רעד טָאג טָאה םּורדי
 ,רֹוצ ,ריד ףיוא םּוק ךיא ,עז
 ,רעקלעפ ליפ ריד ףיוא ןעגנערּבפיוא לעװ ןּוא
 .ןלעװ ענייז ףיוא טננערּב םי רעד יװ יױזַא
 ,רֹוצ ןּופ ןרעיומ יד ןרעטשעצ ןלעוװ יז ןּוא

 ;סמערוט עריא ןפרַאװנייַא ןּוא
 .,ריא ןּופ דרע ריא ןּבָאשּפָא לעװ ךיא ןּוא
 .ולעפ ןטַאלג ַא רַאפ ןכַאמ יז לעװ ןּוא
 ןייז יז טעװ ןצענ ןטײרּפשסױא ףיוא*
 - - ;םי ןּופ ןטימ ןיא
 ,טדערעג ּבָאה ךיא םורָאװ
 ;רַאה רעד טָאג טגָאז
 .רעקלעפ יד רַאפ ּביױר ּוצ ןייז טעװ יז ןּוא

 .םיִתֵרְּכ תֶא יִּתַרְכַהְו :ליּפשטרָאװ *
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 דלעפ ןיא סָאװ טעטשרעטכעט עריא ןּואי
 ;ןרעװ טעגרהעגסיוא דרעווש ןטימ ןלעוװ
 .הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיװ ןלעוװ יז ןּוא

 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא םורָאװי
 ,לבָּב ןּופ ךלמ םעד רַצאֶרדַכּובנ רֹוצ ףיוא גנערּב ךיא ,עז
 ,םיכלמ ןּופ ךלמ םעד ,רעהַא ןופצ ןּופ
 ,רעטיײר טימ ןּוא ,ןגעװטײר טימ ןּוא ,דרעפ טימ
 .ךס ַא קלָאפ ןּוא ,גנולמַאזנייַא ןַא ןּוא
 דלעפ ןיא טעטשרעטכעט ענייד*
 ;ןעגרהסיוא דרעוװש ןטימ רע טעװ
 ,רעױמרעגעלַאּב ַא ריד םּורַא ןכַאמ טעװ רע ןּוא
 ,לַאװדרע ןַא ריד םּורַא ןטישנָא ןּוא
 .דליש ַא ריד ןגעק ןלעטשפיוא ןּוא
 ןלעטשנָא רע טעװ רעכערּברעױמ ענייז ןּוא
 ,ןרעיומ ענייד ןגעקַא
 ןכערּבעצ רע טעװ סמערּוט ענייד ןּוא
 .ענייז קעה יד טימ

 ,דרעפ ענייז ןּופ טייקליפ רעד ןּופי |
 ;ןקעדרַאפ ּביוטש רעייז ךיד טעװ
 ,רעטייר ןּופ שיורעג ןּופ
 ,ןגעווטייר ןּוא רעדער ןּוא
 ,ןרעיומ ענייד ןרעטיצ ןלעװ
 ,ןרעיוט ענייד ןיא טמּוק רע ןעװ
 ;טָאטש רענעכָארּבעגניַא ןַא ןיא טמּוק עמ יװ
 דרעפ ענייז ןּופ ןעיולק יד טימיי

 ;ןסַאג ענייד עלַא ןטערטעצ רע טעװ
 .ןעגרהסיוא דרעוװש ןטימ רע טעװ קלָאפ ןייד

1 
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 רעניײטשלייז עקרַאטש ענייד ןּוא
 .ןרעדינ דרע רעד ּוצ ןלעװ
 ׂ ,געמרַאפ ןייד ןעװעּבַאר ןלעװ יז ןּואי

 ;הרֹוחס ןייד ןּביױר ןּוא
 ,ןרעיומ ענייד ןרעטשעצ ןלעװ יז ןּוא
 ;ןכערּבעצ יז ןלעװ רעזייה עקיטסּולג ענייד ןּוא
 דרע ןייד ןּוא ןצלָאה ענייד ןּוא רענייטש ענייד ןּוא
 .ןָאטניהַא רעסַאװ ןטימ ןיא יז ןלעװ

 ןרעהפיוא ןכַאמ לעװ ךיא ןּוא;*
 ,ןעגנַאזעג ענייד ןּופ למּוט םעד
 ןפרַאה ענייד ןּופ לוק רעד ןּוא
 .ןרעוו טרעהעג טינ רעמ טעװ
 ,ולעפ ןטַאלג ַא רַאפ ןכַאמ ךיד לעװ ךיא ןּוא*

 ;ןייז וטסעװ ןצענ ןטײרּפשסױא ףיוא
 ;ןרעװ טױּבענּפָא טינ רעמ טסעו
 ,רַאה רעד טָאג טגָאז ,טדערעג ּבָאה הוהי ךיא םורָאװ

 :רֹוצ ּוצ רַאה רעד טָאג טנָאזעג טָאה יװַא:*
 ,ןלַאפ ןייד ןּופ ּפַאלק םעד ןּופ ,רָאװרַאפ
 ,ןצכערק ענעגָאלשרעד ןעוו
 ,ריד ןיא טעגרהעג ןרעװ םינורה ןעוו
 .ןעלזניא יד ןרעטיצ ןלעװ

 ןענָארט ערעייז ןּופ ןרעדינ ןּוא!*
 ,םִי ןּופ ןטשריפ עלַא ןלעװ
 ,ןעלטנַאמ ערעייז ןָאטסױא ןלעװ יז ןּוא
 ;ןעיצּפָארַא יז ןלעװ רעדיילק עטקיטשעג ערעיײז ןּוא
 ,ןָאטנָא יז ןלעװ שינרעטיצ
 ,ןציז יז ןלעװ דרע רעד ףיוא



 3 לאקוחי 21-17 ֹוּכ

 ,עגר עלַא יז ןלעװ ןרעטיצפיוא ןּוא
 .ריד ןגעוו ןּופ ןרעוו ןעמּונַאּב ןּוא

 ,נָאלק ַא ריד ףיוא ןּבייהפיוא ןלעװ יז ןּואיי
 :ריד ּוצ ןגָאז ןלעו ןּוא
 ,ןעמי ייּב עטצעזַאּב ּוד ,ןעגנַאגעגרעטנּוא ּוטסיּב יו
 ,טָאטש עטמירעג ּוד
 ,םי ןפיוא קרַאטש ןעװעג זיא סָאװ
 ,רעניֹוװַאּב עריא ןּוא יז
 קערש רעייז ןפרָאװעג ןּבָאה סָאװ
 !ןדרענ רעד ןּופ רעניֹוװַאּב עלַא ףיוא
 ןעלוניא יד ןרעטיצ דנּוצַאי*

 ;ןלַאפ ןייד ןּופ גָאט ןיא
 םי ןיא סָאװ ןעלוניא יד ,ָאי
 ,זָאלסױא ןייד ןּופ ןקָארשרעד ןענייז
 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא םורָאװ=

 ,טָאטש עטסיװרַאפ ַא ךיד ךַאמ ךיא ןעוו
 ,טניֹוװַאּב טינ ןרעװ סָאװ טעטש יװ
 ,םוָהּת םעד ריד ףיוא ףיואבנערּב ךיא ןעוו

 ,ןקעדַאּב ךיד ןלעװ ןרעסַאװ עסיורג יד ןּוא = !
 ,ּבורג ןיא עטרעדינעג יד טימ ןרעדינ ךיד ךיא לעווי |

 ,ןטיײצרַאפ ןּופ קלָאפ םעד טימ
 ,דרערעטנוא ןיא ןצעזַאּב ךיד לעװ ךיא ןּוא
 ,ןטײצרַאפ ןּופ תוברּוח יד יװ
 ,ּבורג ןיא עטרעדינעג יד טימ
 | ;ןרעװ טצעזַאּב טינ טסלָאז ּוד ידּכ
 .עקידעּבעל יד ןּופ דנַאל ןיא טכַארּפ ןּבעג לעװ ךיא ןּוא
 ,ןכַאמ ךיד ךיא לעװ שינעקערש ַא רַאפִיי

 ,ןייז טינ רעמ טסעוו ןּוא
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 ,ןרעװ טכּוזעג טסעוו ןּוא
 ,קיּבייא ףיוא ןרעװ ןענּופעג טינ רעמ ןּוא
 .רַאה רעד טָאג טגָאז

 , ּוצ יװַא ,רימ ּוצ ןעװעג זיא טָאנ ןּופ טרָאװ סָאד ןואי זר
 | :ןגָאז

 ,רֹוצ ףיוא גָאלק ַא ףיוא ּביײה ,דניקנשטנעמ ּוד ןּוא
 ,רֹוצ ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא*
 ,םי ןּופ ןעגנַאגנייַא יד ייּב טציז סָאװ
 :ליפ ןעלוניא ןיא רעקלעפ טימ טלדנַאה סָאװ
 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא
 - :טנָאזעג טסָאה ּוד ,רֹוצ
 .טייקנייש ןיא לּופרַאפ ןיּב ךיא
 ,ןקרַאמעג ענייד ןענייז ןעמי יד ןּופ ןצרַאה ןיאי
 .טלופרַאפ טייקנייש ןייד ןּבָאה סרעיוּב ענייד
 רינׂש ןּופ ןסערּפיצ ןּופי
 ;טיוּבעג רעטערּב עלַא ריד יז ןּבָאה
 ,ןעמונעג יז ןּבָאה ןֹונָבל ןּופ רעדעצ
 .ריד רַאפ ןטסַאמ ןכַאמ ּוצ
 ןֶשָּב ןּופ רעמיוּבנכיײא ןּופ*
 ;טכַאמענ טרעדור ענייד יז ןּבָאה
 טכַאמעג יז ןּבָאה קעד ןייד
 ץלָאהנטקּוּב טימ ןייּבנפלע ןּופ
 .םיּתִּכ יד ןּופ ןעלזניא יד ןּופ
 םִיַרצִמ ןּופ יירעקיטש טימ ןעניילי
 ,ןעװעג לגַאז ןייד זיא
 - ;ןָאפ ַא רַאפ ןייז ּוצ ריד
 הָשילֵא ןּופ ןעלזניא יד ןּופ לּפרוּפ ןּוא ָאלּב
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 .ןעװעג קעדרעּביא ןייד זיא
 דַורַא ןּוא ןֹודיִצ ןּופ רעניֹוװַאּב יד
 ;ןעװעג סרערעדּור ריד ןענייז
 ,ןעװעג ריד ןיא ןענייז ,רֹוצ ,טײל עגּולק ענייד
 .ןעװעג רעריפפיש ענייד ןענייז יז
 טייל ענּולק עריא ןּוא לַבְנ ןּופ עטסטלע יד"
 ;רעטכיררַאפנטלַאּפש ענייד ןעװעג ריד ןיא ןענייז
 טיילפיש ערעיײז טימ םי ןּופ ןפיש עלַא
 .לדנַאה ןייד ןעלדנַאה ּוצ ,ןעװעג ריד ןיא ןענייז

 ,ןעװעג ליח ןייד ןיא ןענייז טוּפ ןּוא דּול ןּוא סֵרָּפִי
 ;המחלמ ןּופ טייל ענייד
 ,ריד ןיא ןעגנַאהעגפיוא יז ןּבָאה רעוויק ןּוא רעצנַאּפ
 .ןּבעגעג טייקנייש ריד ןּבָאה יז

 ךֵליֵח ןּוא דַורַא ןּופ ןיז ידי |
 ,םּורַא דנּור ןרעיומ ענייד ףיוא
 םידָמַנ יד ןּוא
 ;ןעװעג סמערּוט ענייד ןיא ןענייז
 ןעננַאהעגפיױא יז ןּבָאה ןדליש ערעייז
 ;םּורַא דנּור ןרעיומ ענייד ףיוא

 .טלּופרַאפ טייקנייש ןייד ןּבָאה יז = |
 ,ןעװעג רחֹוס ןייד זיא שישרַּתיֹי

 ;סטּוג ײלרעלַא ןּופ טייקליפ רעד ןנעוו ןּופ
 ,יײלַּב ןּוא ,ןיצ ,ןויַא ,רעּבליז טימ
 .ןּבעגעגּפָא תֹורֹוחס ענייד רַאפ יז ןּבָאה
 יט ,ךָׁשֶמ ןּא ,לֵבּוּת ,ןוי*
 ;ןעװעג טײלסלדנַאה ענייד ןענייז יז =

 םילּכ ענרעּפּוק ןּוא ןשטנעמ ןּופ תושפנ
 - .ןבעגעג לדנַאה ןיא ריד יז ןּבָאה
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 הָמרַנֹוּת ןּופ זיוה םעד ןּופי
 ןעלזייאליומ ןּוא רעטייר ןּוא דרעפ
 .ןּבעגעג תורֹוחס ענייד רַאפ ןעמ טָאה
 ;ןעװעג טײלסלדנַאה ענייד ןענייז ןדד ןּופ ןיז יד:*

 ;טנַאה ןייד ןּופ הרֹוחס יד ןעוועג ןענייז ןעלזניא ליפ
 ץלָאהנּבע ןּוא ןייּבנפלע ןּופ רענרעה
 .טכַארּבעג ּבָאנּפָא ריד יז ןּבָאה
 ,ןעװעג רחֹוס ןייד זיא םָרַאי*

 ;ענײד ןטפעשעג ליפ ןגעוו ןּופ
 ,יירעקיטש ןּוא ,לּפרּוּפ ,לקנופרַאנ טימ
 ,ןיּבּור ןּוא ,ןלערַאק ןּוא ,ןעניילנייפ ןּוא
 .ןּבעגעגּפָא תורֹוחס ענייד רַאפ יז ןּבָאה
 ,לארׂשי ןּופ דנַאל סָאד ןּוא הדּוהייי

 ;ןעװעג טײלסלדנַאה ענייד ןענייז יז
 ,גרַאװסיז ןּוא ,תינֵמ ןּופ ץייוו
 ,םַאזלַאּב ןּוא ,לייא ןּוא קינָאה ןּוא
 .ןּבעגעג לדנַאה ןיא ריד יז ןּבָאה
 ,ןעװעג רחֹוס ןייד זיא קֶׂשֶמַד

 ,ענייד ןטפעשעג ליפ יד ּבילּוצ
 ,סטּוג ײלרעלַא ןּופ טייקליפ רעד ןנעוו ןּופ
 .לָאװ רעסייוו ןּוא ,ןֹוּבלֶח ןּופ ןיײװ ןיא
 ;תורֹוחס ענייד רַאפ סניּפשעג ןּבעגעג ןּבָאה ןִוִי ןּוא ןדוי*

 רָארצריװענ ןּוא ,לײנַאק ,ןזיײַאדימש
 .לדנַאה ןייד ןיא ןעװעג ןענייז
 ריד טימ טלדנַאהעג טָאה ןָדד"י

 .ןטייר םּוצ םידנּב ערעייט ןיא
 ,רָדָק ןּופ ןטשריפ עלַא ןּוא בֶרֵעִי

 ;ןעװעג טנַאה ןייד ןּופ םירחוָס יד ןענייז יז
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 ,קעּב ןּוא ,סרעדיוו ןּוא ,רעמעל ןיא
 .ןעוװעג םירחוָס ענייד יז ןענייז ןירעד
 ,הָמָעַר ןּוא ָאבש ןּופ טײלסלדנַאה יד

 ;ןעװעג טײלסלדנַאה עניײד ןענייז יז |
 ,םימׂשּב ײלרעלַא ןּופ ןטסעּב ןטימ
 ,דלָאג ןּוא ,ןייטשעג רעיײט ײלרעלַא טימ ןּוא
 .ןּבעגעגּפָא תורֹוחס ענייד רַאפ יז ןּבָאה
 --ָאבש ןּופ טײלסלדנַאה יד ,ןֶדֶע ןּוא הֵנַּכ ןּוא ןֶרָח

 .ןעװעג לדנַאה ןיא דימלּת ןייד יװ זיא רּוׁשַא
 ,ןגײצטכַארּפ ןיא ןעוװעג טײלסלדנַאה ענייד ןענייז ייזי

 ,יירעקיטש ןּוא ןעלטנַאמ עָאלּב ןיא
 ,ןכּוט עקיּברַאפ טימ סנטסַאק ןיא ןּוא
 .קרַאמ ןייד ףיוא-טקיטסעּפַאּב ןּוא ,קירטש טימ ןדנּוּברַאפ
 שישרַּת ןּופ ןפיש יד

 .טכַארּבעג לדנַאה ןייד ריד ןּבָאה
 ,ןעװעג רעווש רעייז טסיּב ןּוא ,טליפעגנָא ךיז טסָאה ןּוא
 .ןעמי יד ןּופ ןצרַאה ןיא
 ןרעסַאװ עסיורג ןיא
 ;טכַארּבעג סרערעדּור ענייד ךיד ןּבָאה
 ןכָארּבעצ ךיד טָאה טניוװ-חרזמ רעד |
 .ןעמי יד ןּופ ןצרַאה ןיא !
 ,תורֹוחס ענייד ןּוא סטּוג ןייד"

 ,רעריפפיש ענייד ןּוא ,טיילפיש ענייד ,לדנַאה ןייד
 ,רעטכיררַאפנטלַאּפש ענייד

 ,לדנַאה ןייד ןּופ רעלדנעה יד ןּוא
 ,ריד ןיא סָאװ טייל-המחלמ ענייד עלַא ןּוא
 ,טימ ןייד ןיא סָאװ למעזעג ןייד לַא טימ ןּוא
 -,ןעמי יד ןּופ ןצרַאה ןיא ןלַאפנײרַא ןלעװ }
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 | .ןלַאפ ןייד ןּופ גָאט ןיא
 רעריפפיש ענייד ןּופ יירשעגײװ םעד ןּופ*

 .ןדניא יד ןעמערּוטש ןלעו
 ןפיש ערעייז ןּופ ןלעװ ןרעדינ ןּוא=

 ;רעדּור ַא ןטלַאה סָאװ עלַא
 ,רעריפפיש עלַא ,טיילפיש יד
 .ןייטש ןּביײלּב דרע רעד ףיוא ןלעװ
 ,ריד ןגעו לוק רעייז ןרעה ןכַאמ ןלעװ יז ןּוא"

 ;רעטיּב יז ןלעװ ןעיירש ןּוא
 ,ּפעק ערעייז ףיוא ּביוטש ןָאטּפױרַא ןלעװ יז ןּוא
 .ןעלקייק ךיז יז ןלעװ ׁשַא ןיא

 ,ריד ךָאנ יז ןלעװ ךילּפ ַא ןכַאמ ןּוא*י
 ,ייז ןלעװ רעדײלקקַאז ןטרּוננָא ןּוא
 ,טימעג רעטיּב ַא טימ ריד ףיוא יז ןלעװ ןענײװ ןּוא
 .ערעטיּב ַא שינעגָאלק ַא

 , גָאלק ַא ריד ףיוא ןּבייהפיוא יז ןלעװ רעמָאי רעייז ןיא ןּואי*
 :ריד ףיוא יז ןלעװ ןגָאלק ןּוא
 ןעוועג רֹוצ יװ זיא רעװ
 !םי ןּופ ןטימ ןיא טרעקנַארַאפ

 ,סױרַא ןעמי יד ןּופ ןגעלפ תורֹוחס ענייד ןעוויי
 ;טעזעגנָא רעקלעפ ליפ ּוטסָאה
 לדנַאה ןייד ןּוא סטּוג ליפ ןייד טימ
 .דרע רעד ןּופ םיכלמ יד טכַאמעג ךייר ּוטסָאה
 ,ןעמי יד ןּופ ןכָארּבעצ טסיּב ּוד זַא דנּוצַא-*

 ,ןרעסַאװ יד ןּופ ןשינעפיט יד ןיא
 למעועג ןייד לַא ןּוא לדנַאה ןייד זַא
 ,טימ ןייד ןיא ןלַאפעג ןענייז
 ןעלזניא יד ןּופ רעניֹוװַאּב עלַא ןרעוװי
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 ,ריד רעּביא ןעמּונַאּב
 ;רעדיוש ַא ןרעדיוש םיכלמ ערעייז ןּוא
 .טרעדּורעצ זיא םינּפ רעייז

 רעקלעפ יד ןשיװצ םִיֹרחוָס ידי -
 ;ריד ףיוא ןרעצומש
 ,ןרָאװעג ּוטסיּב שינעקערש ַא
 .ָאטינ קיּביײא ףיוא טסיּב ןּוא

 ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ ןעועג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּוא ןדַר
 :ןגָאז

 ;רֹוצ ןּופ טשריפ םעד ּוצ גָאז ,דניקנשטנעמ?
 ;רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה יױװַא
 ,ןּביוהרעד ךיז טָאה ץרַאה ןייד לײװ
 ,ךיא ןיּב טָאג ַא :טנָאזעג טסָאה ּוד ןּוא
 ןציז ךיא ּוט רעטעג ןּופ גנּוציז יד
 ;ןעמי יד ןּופ ןצרַאה ןיא
 ,טָאג ַא טינ ןּוא שטנעמ ַא ךָאד טסיּב ןּוא
 :טָאג ַא ןּופ ץרַאה סָאד יװ ץרַאה ןייד טכַאמעג טסָאה רָאנ
 ,ןלָאינד ןּופ םכח רעמ ךָאד טסיבי
 !ןליוהרַאּפ טינ ריד ןּופ ןעמ טָאה שינעגרָאּברַאפ ןייק
 לכש ןייד טימ ןּוא המכח סיורג ןייד טימֹי
 ,געמרַאפ ַא טפַאשעגנָא ריד ּוטסָאה
 .תורצֹוא ענייד ןיא רעּבליז ןּוא דלָאג טפַאשעגנָא ןּוא
 ,לדנַאה ןייד טימ ,המכח סיורג ןייד טימ'
 !ועמרַאפ ןייד טרעמעג ּוטסָאה
 .געמרַאפ ןייד ןגעװ ןּופ ןּביױהרעד ךיז טָאה ץרַאה ןייד ןּוא
 :טנָאזעג ױזַא רַאה רעד טָאג טָאה םּורדִי
 ,טָאג ַא ןּופ ץרַאה סָאד יװ ץרַאה ןייד טכַאמעג טסָאה ּוד לײװ
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 ,עדמערפ ריד ףיוא גנערּב ךיא ,עז םּורדִי
 ;רעקלעפ יד ןּופ עטסקיטכרָאּפ יד
 ןדרעװש ערעײז ןעיצסױרַא ןלעװ יז ןּוא
 ,המכח רענייש ןייד ףיוא
 .ץנַאלג ןייד ןכעװשרַאפ ןלעװ יז ןּוא
 ,ןרעדינ ךיד יז ןלעװ ּבּורג ןיאי
 ,ןּברַאטש ּוטסעװ םענעגָאלשרעד ַא ןּופ טוט םעד ןּוא
 .ןעמי יד ןּופ ןצרַאה ןיא
 :רעטייט ןייד רַאפ ןגָאז ןעד וטסעװ'
 ?ךיא ןיּב טָאג ַא
 ןייז וטסעװ טָאג ַא טינ ןּוא שטנעמ ַא ןעוו
 .רענָאלשרעד ןייד ןּופ טנַאה רעד ןיא
 ,ןּברַאטש ּוטסעװ ענעטינשַאּבמּוא ןּופ טוט םעדיי

 ;עדמערפ ןּופ טנַאה רעד ךרּוד
 ,טדערעג ּבָאה ךיא םורָאװ
 .רַאה רעד טָאג טגָאז
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 ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ ןעװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּואיי
 ,רֹוצ ןּופ ךלמ םעד ףיוא גָאלק ַא ףיוא ּביײה ,דניקנשטנעמי*

 :םיא ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא
 ;רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא
 ,ןעװעג ּוטסיּב גנירלניז רעטלקריצעג ַא
 .טייקנייש ןיא לּופרַאפ ןּוא המכח טימ לּופ
 ;ןעװעג ּוטסיּב טָאג ןּופ ןטרָאג םעד ןֶדֵע ןיא'*

 ;ןעװעג קעדּוצ ןייד זיא ןייטשעג רעייט ײלרעלַא
 ,טנעמיד ןּוא ,זַאּפָאט ,ןיִּבּור
 ,זיּפשַאי ןּוא ,לקינָא ,ןײטשדלָאג
 ,דלָאג ןּוא ,קַארָאמש ןּוא ,לקנופרַאג ,ןײטשריּפַאס
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 ,טעּברַא עטלכעלעג ןּוא עטלקייּפעג ענייד
 ןרעװ ןפַאשַאּב ןייד ןּופ גָאט ןיא ןענייז
 .ריד ןיא טײרּבעגנָא ןעוועג

 ;ןעװעג ּוטסיּב רעקידנעמערישטיירּב ַא בּורּכ ַאי+
 ,טצעזענפיורַא ךיד ּבָאה ךיא ןּוא
 ;ןעװעג גרַאּב ןקילײה סטָאג ףיוא טסיּב ּוד זיִּב
 .ןעגנַאגעגמּוא ּוטסיּב רענייטשרעייפ ןשיװצ
 ,ןגעוו ענייד ןיא ןעוװעג ּוטסיּב ץנַאנ*

 ,ןרעװ ןפַאשַאּב ןייד ןּופ גָאט םעד ןּופ
 .ריד ןיא ןרָאװעג ןענּופעג זיא טכערמּוא זיּב
 טפַאשלדנַאה סיורג ןייד ךרּודי"

 ,גנוּבױר טימ קינײװעניא טליפעגנָא ךיד ןעמ טָאה
 ;ןרָאװעג קידניז טסיּב ןּוא

 ,גרַאּב סטָאג ןּופ טכעװשרַאפ ךיד ךיא ּבָאה םּורד =
 ,בּורּכ רעקידנעמעריש ּוד ,טכַארּבעגרעטנּוא ךיד ןּוא
 .רענייטשרעייפ יד ןשיװצ ןּופ
 ,טײקניש ןייד ןגעוו ןּופ ןּביוהרעד ךיז טָאה ץרַאה ןייד"

 ;ץנַאלג ןייד רעּביא המכח ןייד ןּברָאדרַאפ טסָאה
 ,ןפרָאװעג דרע רעד ףיוא ךיד ךיא ּבָאה - 

 .ריד ףיוא ןקּוק ּוצ ,ןּבעגעג ךיד םיכלמ יד רַאפ
 ,לדנַאה ןייד ןּופ טכערמּוא םעד טימ ,דניז ליפ ענייד ךרוד"

 ;ןעמוטקילײה ענייד טכעוושרַאפ ּוטסָאה :

 רעייפ ַא ריד ןּופ ןײגסױרַא טכַאמעג ךיא ּבָאה םּורד
 ,טרעצרַאפ ךיד טָאה סָאװ
 ,דרע רעד ףיוא שַא ּוצ טכַאמעג ךיד ּבָאה ךיא ןּוא
 .ךיד ןעעז סָאװ עלַא ןּופ ןגיוא יד רַאפ
 רעקלעפ יד ןשיװצ ךיד ןענעק סָאװ עלַא*

 ;ריד רעּביא ןעמּונַאּב ןרעוו



 לאקוחי

 ,ןרָאװעג ּוטסיּב שינעקערש ַא
 .ָאטינ קיּבייא ףיוא טסיּב ןּוא

 ;ןגָאז ּוצ יױזַא ,רימ ּוצ ןעוועג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּוא"י
 | ,ןֹודיצ ּוצ םינּפ ןייד ּוט ,דניקנשטנעמ'י

 ;ריא ףיוא תואיבנ גָאז ןּוא
 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא :ןגָאז טסלָאז ןּואי

 ,ןֹודיצ ,ריד ףיוא םּוק ךיא ,עו
 ;ריד ןשיװצ ןרעװ טכַאלרעעג לעװ ךיא ןּוא
 ,הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיװ ןלעװ יז ןּוא
 ,ריא ןיא טּפשמ ַא ּוט ךיא ןעוו
 .ריא ןיא ןרעװ טקילײהעג לעװ ךיא ןּוא
 טסעּפ ריא ףיוא ןקישנָא לעװ ךיא ןּוא*

 ,ןסַאג עריא ןיא טּולּב ןּוא
 טימ ריא ןיא ןלַאפ ןלעװ ענעגָאלשרעד ןּוא
 ;םּורַא דנּור ןּופ ריא ףיוא סָאװ דרעוװש רעד ןּופ
 .הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיװ ןלעװ יז ןּוא

 לארׂשי ןּופ זיוה םעד רַאפ ןייז טינ טעװ רעמ ןּוא*!
 ,ןרָאד רעקיצרַאמש ַא ןּוא ,סקעװעגדליװ קיכעטש ַא
 ;ייז ןטכַארַאפ סָאװ עקימּורַא ערעייז עלַא ןּופ
 .הוהי טָאג ןיּב ךיא זַא ןסיו ןלעװ יז ןּוא

 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױװַא*
 לארׂשי ןּופ זיוה סָאד ןייַא למַאז ךיא ןעוו
 יז ןשיװצ ןרָאװעג טײרּפשעצ ןענייז יז סָאװ תומוא יד ןּופ
 יז ךרוד ןרעוו טקילײהעג ךיא לעװ
 טאטעס יד ןּופ ןגיוא יד ןיא
 דרע רעייז ףיוא ןציז ןלעװ יז ןּוא
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 .ןבקעי ּוצ ,טכענק ןיימ ּוצ ןּבעגעג ּבָאה ךיא סָאװ
 ,טייקרעכיז ןיא ריא ףיוא ןציז ןלעװ יז ןּואי

 ;רענטרעגנײװ ןצנַאלפ ןּוא ,רעזייה ןעיוּב ןלעװ יז ןּוא
 ,טייקרעכיו ןיא ןציז ןלעװ יז ,ָאי
 עלַא ףיוא טּפשמ ַא ּוט ךיא ןעוו
 ;ייז םּורַא דנּור ןּופ יז ןטכַארַאפ סָאװ
 .טָאג רעייז הוהי ןיּב ךיא זַא ןסי ןלעװ יז ןּוא

 ןּופ גָאט ןטפלעווצ ןיא ,שדֹוח ןטנעצ ןיא ,רָאי ןטנעצ ןיא' יהי
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןעוװעג זיא ,שדֹוח

 ןּוא ,םִיַרצִמ ןּופ ךלמ םעד הערַּפ ּוצ םינּפ ןייד ּוט ,דניקנשטנעמי
 ;ןצנַאג ןיא םִיַרצִמ ףיוא ןּוא ,םיא ףיוא תואיבנ גָאז
 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא :ןגָאז טסלָאז ןּוא ,דער"
 ,הערַּפ ריד ףיוא םּוק ךיא ,עז
 ,םִיַרצִמ ןּופ ךלמ
 ,לידָאקָארק רעסיורג רעד
 ,ןכייט ענייז ןיא טרעיוה סָאװ
 ,ךייט ןיימ טרעהעג רימ :טגָאז סָאװ
 .טכַאמעג רימ םיא ּבָאה ךיא ןּוא
 ,ןקַאּבניק ענייד ןיא ןענניר ןָאטנײרַא לעװ ךיא ןּואי
 ;ןּפוש ענייד ןָא ןכייט ענייד ןּופ שיפ יד ןטפעהַאּב לעװ ןּוא
 ,ןכייט ענייד ןּופ ןעגנערּבפיוא ךיד לעװ ךיא ןּוא
 ןכייט ענייד ןּופ שיפ עלַא טימ
 .ןייז טפעהַאּב ןּפּוש ענייד ןָא ןלעװ סָאװ

 ,רּבדמ ןיא ןפרַאװקעװַא ךיד לעװ ךיא ןּואי -
 ;ןכיײט ענייד ןּופ שיפ עלַא טימ ךיד
 ,ןרעגלַאװ ךיז ּוטסעװ דלעפ ןעיירפ ןפיוא
 ;ןרעװ ּוטסעװ ןּבילקענפיוא טינ ןּוא טלמַאזעגפיוא טינ
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 ,למיה ןּופ לגיופ םּוצ ןּוא ,דרע רעד ןּופ היח רעד ּוצ
 .זייּפש ַא רַאפ ןּבעגעג ךיד ךיא ּבָאה
 ןסיװ ןלעװ םִיַרצִמ ןּופ רעניֹוװַאּב עלַא ןּוא

 ;הוהי ןיּב ךיא זַא
 ,רָאר ןּופ ןקעטש ַא ןעװעג ןענייז יז לײו
 .לארׂשי ןּופ זיוה םעד רַאפ
 ,טנַאה ןיא ןעמּונעגנָא ךיד ןּבָאה יז זַאי
 - ,ןטלַאּפשעצ ךיז וטסגעלפ
 ;ןסיײרעצ לסקַא ןצנַאג םעד יז ןּוא
 ,ריד ףיוא טנעלעגנָא ךיז ןּבָאה יז זַא ןּוא
 ,ןכערּבעצ ךיז ּוטסגעלפ
 .ןעמייל ןדנעל עצנַאג יד יז ןּוא

 :טגָאזעג יװַא רַאה רעד טָאז טָאה םורדי
 ,דרעוװש ַא ריד ףיוא גנערּב ךיא ,עז
 .תומהּב ןּוא ןשטנעמ ריד ןּופ ןדיינשרַאפ לעװ ןּוא
 ,ברח ןּוא טסיו ןייז טעװ םִיַרצִמ דנַאל סָאד ןּוא
 ;הוהי ןיּב ךיא וַא ןסיוװ ןלעװ יז ןּוא
 ,רימ טרעהעג ךייט רעד :טנָאזעג טָאה רע לײװ
 .טכַאמעג םיא ּבָאה ךיא ןּוא

 ,ןכייט ענייד ּוצ ןּוא ,ריד ּוצ םּוק ךיא ,עז םּורדִיי
 ,תוברּוח רַאפ םִיַרצִמ דנַאל סָאד ןכַאמ לעװ ןּוא
 ,הָנָוס זיּב לֹודְנִמ ןּופ ,שינעטסיװ עברח ַא
 .שּוּכ ןּופ קרַאמעג םעד זיּב ןּוא
 ,ריא ןיא ןשטנעמ ַא ןּופ סּופ ַא טעװ ןיינכרוד טינ'י

 ,ריא ןיא ןייגכרוד טעװ המהּב ַא ןּופ סּופ ַא טינ ןּוא
 .רָאי קיצרעפ טניֹוװַאּב ןייז טינ טעװ יז ןּוא
 םִיַרצִמ דנַאל סָאד ןכַאמ לעװ ךיא ןּוא*
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 ,רעדנעל עטסיוװרַאפ ןשיװצ שינעטסיװ ַא
 ,טעטש עברח ןשיװצ ,טעטש עריא ןּוא
 ;רָאי קיצרעפ שינעטסיװ ַא ןייז ןלעװ
 ,רעקלעפ יד ןשיװצ םִיַרצִמ ןטײרּפשעצ לעװ ךיא ןּוא
 .רעדנעל יד ןיא ןפרַאװעצ יז לעװ ןּוא

 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא םורָאװי
 ,רָאי קיצרעפ ןּופ ףוָס םּוצ
 םִיַרצִמ ןעלמַאזנייַא ךיא לעװ
 .ןיהַא ןרָאװעג טײרּפשעצ ןענייז יז סָאװ רעקלעפ יד ןּופ

 ,םִיַרצִמ ןּופ טפַאשנעננַאפעג יד ןרעקמּוא לעװ ךיא ןּואיי
 ,סֹורתַּפ דנַאל ןייק ןרעקקירּוצ יז לעװ ןּוא
 ;גנומַאטשּפָא רעייז ןּופ דנַאל םעד ןיא
 .הכּולמ עלפש ַא ןייז ןטרָאד ןלעװ יז ןּוא
 ,ןייז יז טעװ תוכּולמ יד ןּופ עטסלפש יד"

 ;רעקלעפ יד רעּביא ןעמענרעּביא טינ רעמ ךיז טעװ יז ןּוא
 ,ןרענימרַאפ יז לעװ ךיא ןּוא
 .רעקלעפ יד רעּביא ןקיטלעװעג ּוצ טינ

 לארׂשי ןּופ זיוה םעד ןייז טינ רעמ ןלעװ יז ןּואי"
 ,דניז ןענָאמרעד טכַאמ סָאװ גנורעכיזרַאפ ַא רַאפ

 . יו ךָאנ ךיז ןרעק יז ןעוװ
 .הוהי טָאג ןיּב ךיא זַא ןסיװ ןלעװ יז ןּוא

 ןיא ,רָאי ןטסקיצנַאװצ ןּוא ןּביז ןיא ןעװעג זיא סע ןּואיי
 טרָאװ סָאד ןעװעג זיא ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטשרע ןיא ,שדֹוח ןטשרע
 :ןנָאז וצ ױזַא ,רימ ּוצ טָאג ןּופ
 לבָּב ןּופ ךלמ רעד רֵצאֶרדַכּובנ ,דניקנשטנעמיי

 ;רֹוצ ןגעקַא טסניד ןרעווש ַא ןעניד ליח ןייז טכַאמעג טָאה

 יי .ישי
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 ,ןכָארקעגסיוא זיא ּפָאק רעכַאלטיא
 ;ןּבירעגּפָא זיא לסקַא רעכַאלטיא ןּוא
 ןגָארקעג טינ רע טָאה רכש ןּוא
 רֹוצ ןּופ ליח ןייז רַאפ ןּוא ךיז רַאפ
 .ריא ןגעקַא טנידעג טָאה רע סָאװ טסניד םעד רַאפ
 : :טנָאזעג ױזַא רַאה רעד טָאג טָאה םּורדיי

  ,םִיַרצִמ דנַאל סָאד לבָּב ןּופ ךלמ םעד רַצאֶרדַכּובנ ּביג ךיא ,עז
 | ,עפֶש ריא ןגָארטקעװַא טעװ רע ןּוא
 ;ּבױר ריא ןעװעּבַאר ןּוא ,ּבױרקַאז ריא ןּבױר ןּוא
 .ליח ןייז רַאפ רכׂש רעד ןייז טעװ סָאד ןּוא
 .,טנידעג םעד םּוא טָאה רע סָאװ ןיול ןייז רַאפ*'

 ,םִיַרצִמ דנַאל סָאד ןּבעגעג םיא ךיא ּבָאה
 ,רימ רַאפ טעּברַאעג ןּבָאה יז ליו
 .רַאה רעד טָאג טגָאז

 ןצָארּפש ןכַאמ ךיא לעװ גָאט םענעי ןיא*'
 ,לארשי ןּופ זיוה םעד ןּופ ןרָאה םעד
 ;ייז ןשיװצ ליומ ןפָא ןַא ןּבעג ךיא לעװ ריד ןּוא
 .הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיו ןלעװ יז ןּוא

 / ּוצ יװַא ,רימ ּוצ ןעװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןוא 5
 : :ןגָאז

 :ןגָאז טסלָאז ןּוא ,תואיבנ גָאז ,דניקנשטנעמי
 :רַאה רעד טָאג טנָאזעג טָאה ױזַא
 !גָאט םעד רעּביא ײװ :טרעמָאי
 ,גָאט רעד זיא טנָאנ םורָאװי
 ;טָאג ןּופ גָאט רעד זיא טנָאנ ,ָאי
 ,ןקלָאװ ןּופ גָאט ַא
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 .ןייז סע טעװ רעקלעפ יד ןּופ טיײצפָארטש יד
 ,םִיַרצִמ ףיוא ןעמּוק טעװ דרעוװש ַא ןּואי
 ,שיּכ ןיא ןייז טעװ שינרעטיצ ַא ןּוא
 ;םִיַרצִמ ןיא ןלַאפ ענעגָאלשרעד ןעוו
 ,עפֶש ריא ןעמענקעװַא טעװ ןעמ ןּוא
 .ןרעװ טרעטשעצ ןלעװ ןטסעפטנורג עריא ןּוא
 ,דּול ןּוא ,טוּפ ןּוא ,שּוּכי
 ,בּוּכ ןּוא ,רעקלעפ עטשימעג עלַא ןּוא
 ,דנּוּב ןּופ דנַאל םעד ןּופ רעדניק יד ןּוא
 .ןלַאפ דרעװש ןכרוד יז טימ ןלעװו

 :טגָאזעג טָאג טָאה יװַא"
 ,םִיַרצִמ ןּופ רענעלרעטנוא יד ךיוא ןלעװ ןלַאפ
 ;טכַאמ עצלָאטש ריא טעװ ןרעדינ ןּוא
 ,ריא ןיא דרעווש ןכרּוד ןלַאפ יז ןלעװ הֵנְוס זיּב לֹודְנִמ ןּופ
 .רַאה רעד טָאג טגָאז
 ,רעדנעל עטסיװרַאפ ןשיווצ ןייז טסיװרַאפ ןלעװ ייז ןּואי
 .טעטש עברח ןשיוװצ ןייז ןלעװ טעטש ענייז ןּוא
 ,הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיוװ ןלעװ יז ןּואי
 ,םִיַרצִמ ןיא רעייפ ַא ךַאמ ךיא ןעוו
 .ןרעװ ןכָארּבעצ ןלעװ רעפלעה עריא עלַא ןּוא
  ,ןפיש ןיא רימ ןּופ ןײגסױרַא םיחולש ןלעװ גָאט םענעי ןיא"
 ;ערעכיז יד ׁשּוּכ ןקערשוצפיוא
 ;םִיַרצִמ ןּופ גָאט ןיא יו יז ייּב ןייז טעװ שינרעטיצ ַא ןּוא
 !טמוק סע ,עז םורָאװ

 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה יװַא*
 ,םִיַרצִמ ןּופ ןֹומה םעד ןגיליטרַאפ ךיוא לעװ ךיא
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 .לבָּב ןּופ ךלמ םעד רַצאֶרדַכּובנ ןּופ טנַאה רעד ךרּוד
 ,םיא טימ קלָאפ ןייז ןּוא רעיי

 ,רעקלעפ יד ןּופ עטסקיטכרָאפ יד
 ;דנַאל סָאד ןעננערּבּוצמּוא טכַארּבעג ןרעוו
 ,םִיַרצִמ ףיוא ןדרעװש ערעייז ןעיצסױרַא ןלעװ יז ןּוא
 .ענעגָאלשרעד טימ דנַאל סָאד ןליפנָא ןלעװ ןּוא
 ,שינעקירט ַא ןכייט יד ןכַאמ לעװ דיא ןּוא*

 דנַאל סָאד ןרעפטנערעּביא לעװ ןּוא
 ;עטכעלש ןּופ טנַאה רעד ןיא |

 ,טייקלּופ ריא טימ דנַאל סָאד ןטסיװרַאפ לעװ ךיא ןּוא
 ;עדמערפ ןּופ טנַאה רעד ךרּוד
 .טדערעג ּבָאה הוהי ךיא

 ;רַאה רעד טָאג טנָאזעג טָאה יװַא;*
 ,רעטענּפָא יד ןעננערּברעטנּוא ךיוא לעװ ךיא
 ;ףֹונ ןּופ ןצעג יד ןרעטשרַאפ לעװ ןּוא
 ;םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןייז טינ רעמ טעװ טשריפ ןייק ןּוא
 .םִיַרצִמ דנַאל ןיא ארֹומ ַא ןכַאמ לעװ ךיא ןּוא
 ,סֹורתַּפ ןטסיװרַאפ לעװ ךיא ןּוא*

 ,ןַעֹוצ ןיא רעייפ ַא ןכַאמ לעװ ןּוא
 .אֹונ ןיא טּפשמ ַא ןָאט ןּוא
 ,ןיס ףיוא ןרָאצמירג ןיימ ןסינסיוא לעװ ךיא ןואי*

 ;םִיַרצִמ ןּופ ננוטסעפ רעד
 .אֹונ ןּופ ןֹומה םעד ןדיינשרַאפ לעװ ךיא ןּוא

 ;םִיַרצִמ ןיא רעייפ ַא ןכַאמ לעװ ךיא ןּואי*
 ,ןיס ןעיירד ךיז טעװ קָאטײװ ןיא ןעיירד
 ,ןרעװ ןכָארּבעגנײַא טעװ אֹונ ןּוא
 .נָאט ייּב טנייפ ןעמּוק ןלעװ ףֹונ ףיוא ןּוא

= 
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 ,ןלַאפ דרעװש ןכרּוד ןלעװ תֶסֶביּפ ןּוא ןֹוא ןּופ טיײלעגנּוי ידיי
 .ןייג טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןלעװ ייז ןּוא
 ,גָאט רעד ןרעהפיוא טעװ סֶחנַּפחַּת ןיא ןּוא*

 ;םִיַרצִמ ןּופ ןעגנַאטשכָאי יד ןטרָאד ךערּבעצ ךיא ןעוו
 ;ריא ןיא ןרעװ טרעטשרַאפ טעװ טכַאמ עצלָאטש ריא ןּוא
 ,ןקעדַאּב ןקלָאװ ַא טעװ ןײלַא יז
 .ןייג טפַאשנעננַאפעג ןיא ןלעװ טעטשרעטכעט עריא ןּוא
 ;םִיַרצִמ ןיא טּפשמ ַא ןָאט לעװ ךיא ןואי*

 .הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיװ ןלעװ יז ןּוא

 ןיא ,שדֹוח ןטשרע ןיא ,רָאי ןטפלע ןיא ןעװעג זיא סע ןּוא
 ,רימ ּוצ טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןעװעג זיא ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטעּביז
 :ןגָאז ּוצ ױזַא
 םערָא םעד ןכָארּבעצ ּבָאה ךיא ,דניקנשטנעמיי

 ,םִיַרצִמ ןּופ ךלמ םעד הערַּפ ןּופ
 ןרָאװעג ןדנּוּברַאפ טינ זיא רע ,עז ןּוא
 ,דנַאּבלקיװ ַא ןָאטּפױרַא ךרּוד האופר ַא ןעננערּב ּוצ
 קרַאטש ןרעװ לָאז רע ,ןדניּברַאפ ּוצ םיא
 .דרעווש ַא ןטלַאה ּוצ
 :רַאה רעד טָאג טנָאזעג טָאה ױזַא ,רָאװרַאפי

 ,םִיַרצִמ ןּופ ךלמ םעד הערַּפ ּוצ םּוק ךיא ,עז
 ,סמערָא ענייז ןכערּבעצ לעװ ןּוא
 ;םענעכָארּבעצ םעד ןּוא ,ןטנוזעג םעד
 .טנַאה ןייז ןּופ דרעווש יד ןלַאפסױרַא ןכַאמ לעװ ךיא ןּוא
 ,רעקלעפ יד ןשיװצ םִיַרצִמ ןטײרּפשעצ לעװ ךיא ןּוא*

 .רעדנעל יד ןיא ןפרַאװעצ יז לעװ ןּוא
 .לבָּב ןּופ ךלמ םעד ןּופ סמערָא יד ןקרַאטש לעװ ךיא ןּואי

 ;טנַאה ןייז ןיא דרעװש ןיימ ןּבעג לעװ ןּוא
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 ,ןהערַּפ ןּופ סמערָא יד ןכערּבעצ לעװ ךיא ןּוא
 | םיא רַאפ ןצכערק טעװ רע ןּוא
 .םענעכָאטשרעד ַא ןּופ ןצכערק
 ,לבָּב ןּופ ךלמ םעד ןּופ סמערָא יד ןקרַאטש לעװ ךיא ןּוא=

 ;ןלַאּפּפָארַא ןלעװ ןהערַּפ ןּופ סמערָא יד ןּוא
 ,הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיוו ןלעװ יז ןּוא
 ןּופ ךלמ םעד ןּופ טנַאה רעד ןיא דרעווש ןיימ ּבינ 6 ןעוו

 ,לבָּב
 .םִיַרצִמ דנַאל ןגעק ןקערטשסיוא יז טעװ רע ןּוא
 ,רעקלעפ יד ןשיװצ םִיַרצִמ ןטײרּפשעצ לעװ ךיא ןּואי

 ;רעדנעל יד ןיא ןפרַאװעצ יז לעװ ןּוא
 .הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיוו ןלעװ יז ןּוא

 ןיא ,שדֹוח ןטירד ןיא ,רָאי ןטפלע ןיא ןעוועג זיא סע ןּואי אל
 ּוצ טָאג ןּנפ טרָאװ סָאד ןעװעג זיא ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטשרע

 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רימ
 ,םִיַרצִמ ןּופ ךלמ םעד הערַּפ ּוצ גָאז ,דניקנשטנעמי
 :ןֹומה ןייז ּוצ ןּוא
 !טיײקסיורג ןייד ןיא ךיז וטסכײלג ןעמעוו ּוצ
 ,ןֹונָבל ןיא רעדעצ ַא ןעוװעג זיא רּוׁשַא ,עזי
 ,דלעוװעג ןקידנטָאש ןּוא ,ןגיײװצ ענייש טימ
 ;סקּוװ ןיא ךיוה ןּוא
 .ץיּפש ןייז ןעװעג זיא ןשינעטכידעג ןשיווצ ןּוא
 ,ןגיוצעגפיוא םיא טָאה רעסַאװי
 ;טכַארּבעגפיױא םיא טָאה םוָהּת רעד
 ןייג ןגעלפ יז ,ןעמָארטש ענייז
 ,גנוצנַאלפ ןייז םּורַא דנּור
 טקישעצ רע טָאה סנּבָארג ענייז ןּוא
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 .דלעפ ןּופ רעמיוּב עלַא ּוצ |
 רעכעה ןעװעג סקּוװ ןייז זיא םּורד* |

 ,דלעפ ןּופ רעמיוּב עלַא ןּופ
 ,טרעמעג ךיז ןּבָאה ןגיײװצ ענייז ןּוא
 ,ןרָאװעג גנַאל ןענייז רעטיר ענייז ןּוא
 .ןסקַאװסוא ןייז ייּב רעסַאװ ליפ ןּופ
 טסענעג ןּבָאה ןגײװצ ענייז ןיא*
 ,למיה ןּופ ןעלגיופ עלַא
 ןרָאּבעג ןּבָאה רעטיר ענייז רעטנּוא ןּוא
 ;דלעפ ןּופ תויח עלַא
 ןציז ןגעלפ ןטָאש ןייז ןיא ןּוא
 .רעקלעפ עסיורג עלַא
 ,טייקסיורג ןייז ןיא ןעװעג ןייש זיא רע ןּואי
 ;ןגיײװצ ענייז ןּופ גנעל רעד ןיא
 ןעװעג זיא לצרָאװ ןייז םורָאװ
 .ךס ַא רעסַאװ ייּב
 טָאג ןּופ ןטרָאג ןיא ןרעדעצ יד
 ;טלקנּוטרַאפ טינ םיא ןּבָאה
 ןעװעג ךיילג טינ ןענייז ןסערּפיצ
 ;ענייז ןגײװצ יד ּוצ
 ןעװעג טינ ןענייז רעמױּבנענַאטַאלּפ ןּוא
 ;ענייז רעטיר יד יװ יװַא
 טָאג ןּופ ןטרָאג ןיא םיֹוּב ןייק
 .טייקנייש ןייז ןיא םיא ּוצ ןעװעג ךיילג טינ זיא
 טכַאמעג םיא ךיא ּבָאה ןיישי

 ,ןגײװצ ליפ ענייז טימ :
 ןעוועג אנקמ ןּבָאה םיא ןּוא 4
 .טָאנ ןּופ ןטרָאג ןיא סָאװ ןֶדֵע ןּופ רעמיוּב עלַא 6
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 :טנָאזעג יװַא רַאה רעד טָאג טָאה םּורדיי
 ;סקּוװ ןיא ךיוה ןעוועג טסיּב ּוד לײװ
 ,ןשינעטכידעג ןשיװצ ןּופ ץיּפש ןייז טקערטשעגסוא טָאה רע ןּוא
 ,ךייה ןייז ןגעוו ןּופ ןּביױהרעד ךיז טָאה ץרַאה ןייז ןּוא
 טנַאה רעד ןיא ןּבעג םיא ךיא לעװ םּורדיי

 ;רעקלעפ יד ןּופ ןטסקיטכַאמ םעד ןּופ
 ;םיא טימ ןענעכער ךיז רע טעװ ןענעכער
 .ןּביירטרַאפ םיא ךיא ּוט טייקיטכעלש ןייז רַאפ

 ,עדמערפ ּפָא ןדיינש םיא ןּואי*
 | ,רעקלעפ יד ןּופ עטסקיטכרָאפ יד
 : ;קעװַא םיא ןפרַאװ יז ןּוא
 ןלָאט עלַא ןיא ןּוא :רעּב עלַא ףיוא
 ,ןגייװצ ענייז ןלַאפ
 ןכָארּבעצ ןגיל רעטיר ענייז ןּוא
 ;דרע רעד ןּופ סנּבָארג עלַא ןיא
 דרע רעד ןּופ רעקלעפ עלַא ןּוא
 .םיא ןוָאלרַאפ ןּוא ,ןטָאש ןייז ןּופ ןרעדינ
 ,למיה ןּופ ןעלגיופ עלַא ןעור םַאטש םענעלַאפעג ןייז ףיוא:*

 ;דלעפ ןּופ תויח עלַא ןענייז רעטיר ענייז ףיוא ןּוא
 רעסַאװ םייּב רעמיוּב ןייק ידּכ'י

 ,סקּוװ רעייז טימ ןסיירג טינ ךיז ןלָאז
 ;ןשינעטכידעג ןשיװצ ןּופ ץיּפש רעייז ןקערטשסיוא טינ ןּוא
 ,עקיטכַאמ ערעייז ךייה רעייז ןיא ןייטש טינ ןלָאז סע ןּוא
 ;רעסַאװ טימ ענעקנּורטעגנָא עלַא
 ,טיוט םּוצ ןרָאװעג ןּבעגעגרעּביא ןענייז עלַא יז םורָאװ
 | ,ןשטנעמ ןּופ רעדניק יד ןשיװצ ,דרע רעטשרעטנוא רעד ּוצ
 .ּבורג ןיא עטרעדינעג יד ּוצ
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 ;רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא*
 ,דרערעטנּוא ןיא טרעדינעג טָאה רע סָאװ גָאט םעד ןיא
 טקעדענוצ ךיא ּבָאה ,ןרעיורט טכַאמעג ךיא ּבָאה
 ,םיא ןגעוו םוָהּת םעד
 ,ןכייט ענייז ןטימרַאפ ּבָאה ךיא ןּוא
 ;ןרעסַאװ עסיורג יד ןענייז ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ ןּוא
 ,ןֹונָבל םעד םיא ןגעװ רעטצניפ טכַאמעג ּבָאה ךיא ןּוא
 .םיא ןגעוו טשלחעג ןּבָאה דלעפ ןּופ רעמיוּב עלַא ןּוא
 . ןלַאפ ןייז ןּופ ךליה םעד טימי*

 ,רעקלעפ יד טמערוטשעגפיוא ךיא ּבָאה
 דרערעטנוא ןיא ןרעדינ טכַאמעג םיא ּבָאה ךיא ןעוו
 .ּבורג ןיא עטרעדינעג יד טימ
 דרע רעטשרעטנּוא רעד ןיא טסיירטעג ךיז ןּוא
 ,ןֶדֵע ןּופ רעמיוּב עלַא ןּבָאה
 ,ןֹונָבל ןּופ עטסעּב ןּוא עטסנּבילקעג יד
 | .רעסַאװ טימ ענעקנּורטעגנָא עלַא

 ,דרערעטנּוא ןיא טרעדינעג םיא טימ ןּבָאה ךיוא ייז''
 --דרעווש ןּופ ענעגָאלשרעד יד ּוצ
 ,ןעװעג םערָא ןייז ןענייז סָאװ יד
 .רעקלעפ יד ןשיװצ ןטָאש ןייז ןיא ןסעזעג ןענייז סָאװ

 .שייקסיורג ןיא ןוא ד דּובּכ ןיא ךיז ּוטסכײלג סניוזַא ןעמעוו ּוצ'*
 | ?ןֶדֵע ןּופ רעמיוּב יד ןשיװצ
 ןִדצ ןופ רעמיוב יד טימ ןרעװ טרעדינעג טסעוװ רעּבָא
 ;דרע רעטשרעטנּוא רעד ןיא
 ,ןגיל וטסעװ ענעטינשַאּבמּוא ןשיװצ
 ;דרעװש ןּופ ענעגָאלשרעד טימ
 ,ןֹומה רעֶצְנַאנ ןייז ןּוא ,הערַּפ ,רע
 . .רַאה רעד טָאג טגָאז
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 ןטפלעווצ ןיא ,רָאי ןטפלעווצ ןיא ןעװעג זיא סע ןּואי ַךֶל
 טרָאװ סָאד ןעװעג זיא ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטשרע ןיא ,ׁשֹדֹוח

 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ טָאג ןּופ
 הערַּפ ףיוא גָאלק ַא ףיוא ּבײה ,דניקנשטנעמ*
 ,םִיַרצִמ ןּופ ךלמ םעד
 :םיא ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא
 ;ןכילנעג ךיז ּוטסָאה רעקלעפ יד ןּופ ּבײלגנּוי ַא ּוצ
 ,ןעמי יד ןיא לידָאקָארק ַא יװ ןעװעג טסיּב ןּוא
 ,ןכייט עניײד ןיא טעקשילּפעג ךיז טסָאה ןּוא
 ,טשימעצ ןרעסַאװ יד ּוטסָאה סיפ ענייד טימ ןּוא
 .ןכייט ערעייז טקיטיוקעצ ןּוא
 ;רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא;
 ,ץענ ןיימ ריד ףיוא ןטײרּפשסױא ךיא לעװ םּורד
 ,רעקלעפ ליפ ןּופ גנּולמַאזנייַא ןַא טימ
 .ץענגנַאפ ןיימ ןיא ןעגנערּבפיוא ךיד ןלעװ יז ןּוא
 ,דרע רעד ףיוא ןפרַאװקעװַא ךיד לעװ ךיא ןּואי
 ;ןרעדײלשקעװַא ךיד ךיא לעװ דלעפ ןעיירפ ןפיוא
 ,למיה ןּופ ןעלגיופ עלַא ריד ףיוא ןעּור ןכַאמ לעװ ךיא ןּוא
 .דרע רעד ןּופ תויח עלַא ריד טימ ןטעונָא לעװ ןּוא
 ,גרעּב יד ףיוא שיילפ ןייד ןָאטניהַא לעװ ךיא ןּוא*
 .טייקידמערעוו ןייד טימ ןלָאט יד ןליפנָא לעװ ןּוא
 ,רעטייַא ןייד טימ דנַאל סָאד ןעקנירטנָא לעװ ךיא ןּוא"
 ;גרעּב יד ויּב טּולּב ןייד טימ
 .ריד טימ ןרעװ טליפעגנָא ןלעװ סנּבָארג יד ןּוא
 ,ןעלמיה יד ןקעדּוצ ךיא לעװ ,סיוא ךיד שעל ךיא ןעוו ןּוא'
 ;ןרעטש ערעיײז ןכַאמ רעטצניפ לעװ ןּוא
 ,ןקעדרַאפ ןקלָאװ ַא טימ ךיא לעװ יז ,ןּוז יד
 .טכיל ריא ןטכיײל טינ טעװ הנבל יד ןּוא
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 ,למיה ןיא רעטכיל עקיטכיל עלַאי
 ,ריד רעּביא רעטצניפ ןכַאמ ךיא לעװ יז
 ,דנַאל ןייד ףיוא ְךשֹוח ַא ןּבעג לעװ ךיא ןּוא
 .רַאה רעד טָאג טגָאז
 ,רעקלעפ ליפ ןּופ ץרַאה סָאד ןרעמּוארַאפ לעװ ךיא ןּואי -

 ,רעקלעפ יד ןשיווצ ךָארּב ןייד גנערּב ךיא ןעו = -
 .טינ יז טסנעק ּוד סָאװ רעדנעל ןיא
 ,רעקלעפ ליפ ריד ןגעװ ןרעוו ןעמּונַאּב ןכַאמ לעװ ךיא ןּואי"

 ,ריד ןגעוװ רעדיוש ַא ןרעדיוש ןלעװ םיכלמ ערעיײיז ןּוא
 ;םינּפ רעייז רַאפ דרעװש ןיימ ךָאפ ךיא ןעוו
 ,עגר עלַא ןרעטיצ ןלעװ יז ןּוא
 ,ןּבעל ןייז רַאפ רעכַאלטיא
 .ןלַאפ ןייד ןּופ גָאט ןיא
 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא םורָאװי

 .ריד ףיוא ןעמּוק טעװ לבָּב ןּופ ךלמ םעד ןּופ דרעווש יד
 ;ןֹומה ןייד ןלַאפ ןכַאמ ךיא לעװ םירֹוּביִג ןּופ ןדרעווש יד ךרוד"*

 ;עלַא יז ןענייז רעקלעפ יד ןּופ עטסקיטכרָאּפ יד
 ,םִיַרצִמ ןּופ ץלָאטש םעד ןטסיװרַאפ ןלעװ ייז ןּוא
 .ןֹוּמַה רעצנַאג ריא טעװ ןרעװ טגיליטרַאפ ןּוא
 תומהּב עריא עלַא ןעגנערּברעטנּוא לעװ ךיא ןּוא* -

 ;ןרעסַאװ ליפ יד ןּבעל ןּוּפ
 ,ןשטנעמ ַא ןּופ סּופ ַא ןשימעצ טינ רעמ טעװ יז ןּוא
 .ןשימעצ טינ יז ןלעװ המהּב ַא ןּופ ןעיולק ןּוא

 ,ןרעסַאװ ערעייז ןײטשּפָא ןכַאמ ךיא לעװ לָאמסנעדי* -
 ,ןייג ןכַאמ למיוּב יװ ךיא לעװ ןכייט ערעייז ןּוא
 ,רַאה רעד טָאג טגָאז =
 ,שינעטסיװ ןּא טסיװ ַא םִיַרצִמ דנַאל סָאד ךַאמ ךיא ןעוו*
 ,טייקלופ ריא ןָא דנַאל ַא ש

 עי "6 4 363.
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 ;ריא ןיא רעניֹוװ עלַא גָאלש ךיא ןעװ
 .הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיוו ןלעװ יז ןּוא

  :סע ןעמ טעװ ןגָאלק ןּוא ,סָאד זיא דילנָאלק ַאי*
 ;ןגָאלק סע ןלעװ רעקלעפ יד ןּופ רעטכעט יד
 ,ןגָאלק סע יז ןלעװ ןֹומה ןצנַאג ריא ףיוא ןּוא םִיַרצִמ ףיוא
 .רַאה רעד טָאג טגָאז

 ןטנצפּופ ןיא ,רָאי ןטפלעװצ ןיא ןעװעג זיא סע ןּואיי
 ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןעװעג זיא ,שדֹוח ןּופ גָאט

 :ןגָאז
 ,םִיַרצִמ ןּופ ןֹומה םעד ףיוא רעמָאי ,דניקנשטנעמי*

 -ןרעדינ יז ךַאמ ןּוא
 ,רעקלעפ עקיטכַאמ ןּופ רעטכעט יד טימ יז
 ,ּבּורג ןיא עטרעדינעג יד טימ ,דרע רעטשרעטנּוא רעד ןיא

 ?רעסעּב ּוטסיּב ןעמעוו ןּופיי
 .ענעטינשַאּבמּוא יד טימ טניײלעג רעוװ ןּוא ,ּפָארַא רעדינ
 ;ןלַאפ יז ןלָאז דרעוװש ןּופ ענעגָאלשרעד ןשיװצ""

 ;ןרָאװעג ןּבעגעגרעּביא יז זיא דרעווש רעד ּוצ
 .ןֹומה ןצנַאנ ריא טימ ּפָארַא יז טּפעלש
 ןדער ןלעװ םירֹוּביג עטסקרַאטש ידי

 ;דרערעטנּוא רעד ןטימ ןּופ רעפלעה ענייז טימ םיא ןּופ
 ,ענעטינשַאּבמּוא יד ,טניילעג ךיז ,טרעדינעג ןּבָאה יז
 .דרעווש ןּופ ענעגָאלשרעד
 --למעזעג ןצנַאג ריא טימ רּוׁשַא זיא ןטרָאדײ

 ;םירבק עריא ריא םּורַא דנּור
 --דרעווש ןּופ ןלַאפעג ,ענעגָאלשרעד עלַא
 ,ּבורג ןּופ ןקע יד ןיא טגײלרַאפ ןענייז םירבק עריא סָאװ"
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 ;רבק ריא םּורַא דנּור זיא למעזעג ריא ןּוא
 ,דרעווש ןּופ ןלַאפעג ,ענעגָאלשרעד עלַא
 קערש ַא ןפרָאװעגנָא ןּבָאה סָאװ
 .עקידעּבעל יד ןּופ דנַאל ןיא
 ןֹומה ןצנַאג ריא טימ םֶליֵע זיא ןטרָאד**

 ;רבק ריא םּורַא דנּור
 ,דרעווש ןּופ ןלַאפעג ,ענעגָאלשרעד עלַא
 ענעטינשַאּבמּוא טרעדינעג ןּבָאה סָאװ
 ,דרע רעטשרעטנּוא רעד ןיא
 קערש רעייז ןפרָאװעגנָא ןּבָאה סָאװ
 ,עקידעּבעל יד ןּופ דנַאל ןיא
 דנַאש רעייז ןגָארט יז ןּוא
 .ּבּורג ןיא עטרעדינעג יד טימ
 ןּבעגעג רענעלעג ַא ריא ןעמ טָאה ענעגָאלשרעד ןשיווצי

 ;ןֹומה ןצנַאג ריא טימ
 ;םירבק עריא ריא םּורַא דנּור
 ;דרעװש ןּופ ןגָאלשרעד ,ענעטינשַאּבמּוא עלַא
 ןפרָאװעננָא ןעוועג זיא קערש רעײז לײװ
 ,עקידעּבעל יד ןּופ דנַאל ןיא
 דנַאש רעייז יז ןגָארט םּורד
 ;ּבּורג ןיא עטרעדינעג יד טימ
 .ןרָאװעג טגיײלעג יז ןענייז ענעגָאלשעג ןשיװצ
 ;ןֹומה ןצנַאג ריא טימ לֵבּוּת ,ְךֶׁשֶמ זיא ןטרָאד*

 ;םירבק עריא ריא םּורַא דנּור
 ;דרעוװש ןּופ ןגָאלשרעד ,ענעטינשַאּבמּוא עלַא
 קערש רעייז ןפרָאװעגנָא ןּבָאה יז לײװ
 .עקידעּבעל יד ןּופ דנַאל ןיא

 ענעטינשַאּבמּוא יד ןּופ ענעלַאפעג יד ןּוא"י
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 םירֹוּביִנ יד טימ ןגיל טינ ןלעװ
 ,המחלמילּכ ערעייז טימ דרערעטנּוא ןיא טרעדינעג ןּבָאה סָאװ
 ;ּפעק ערעייז רעטנוא טגיילעג ןעמ טָאה ןדרעוװש ערעייז ןּוא
 ,ןייּבעג רעייז ףיוא ןענייז דניז ערעייז םורָאװ
 םירֹוּביג יד ןּופ קערש רעד לײװ
 .עקידעּבעל יד ןּופ דנַאל ןיא ןעװעג זיא
 ,ןרעװ ןכָארּבעצ ענעטינשַאּבמּוא ןשיװצ טסעוו ּוד ךיוא*

 .דרעווש ןּופ ענעגָאלשרעד טימ ןגיל ןּוא
 ,םֹודֶא זיא ןטרָאדי

 ,ןטשריפ עריא עלַא ןּוא םיכלמ עריא
 הרּובג רעייז לַא ייּב ןענייז סָאװ
 :דרעוװש זופ ענעגָאלשרעד טימ ןרָאװעג טגיילעג
 ,ייז ןגיל ענעטינשַאּבמּוא טימ
 .ּבּורג ןיא עטרעדינעג יד טימ ןּוא
 ,םינֹודיצ עלַא ןּוא ,עלַא ןופצ ןּופ ןטשריפ יד ןענייז ןטרָאד"

 ;ענעגָאלשרעד טימ טרעדינעג ןּבָאה סָאװ
 ;טמעשרַאפ יז ןענייז הרּובג רעייז ךרּוד קערשנָא רעייז לַא ייּב
 ,דרעוװש ןּופ ענעגָאלשרעד טימ ענעטינשַאּבמּוא ןגיל יז ןּוא
 .ּבּורג ןיא עטרעדינעג יד טימ דנַאש רעייז ןגָארט ןּוא

 ,ןעז הערַּפ טעװ ייזיי
 ,ןומה ןצנַאנ ןייז ףיוא ןטסיירט ךיז טעװ ןּוא
 --דרעווש ןּופ ענעגָאלשרעד יד
 ,ליח ןצנַאנ ןייז טימ הערַּפ
 .רַאה רעד טָאג טגָאז
 קערש ןיימ ןּפרַאװ ּוט ךיא םורָאװ

 ;עקידעּבעל יד ןּופ דנַאל ןיא
 ,ענעטינשַאּבמּוא ןשיװצ ןרעוו טגיילעג טעװ רע ןּוא
 --דרעווש ןּופ ענעגָאלשרעד טימ
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 ,ןֹומה ןצנַאנ ןייז טימ הערַּפ
 .רַאה רעד טָאג טגָאז

 ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ ןעװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּואי ְןֶּל
 ןּוא ,קלָאפ ןייד ןּופ רעדניק יד ּוצ דער ,דניקנשטנעמ?

 ןּוא ,דנַאל ַא ףיוא דרעוש ַא גנערּב ךיא זַא :יײז ּוצ ןגָאז טסלָאז
 ןכַאמ יז ןּוא ,ךיז ןשיוװצ ןּופ ןַאמ ַא טמענ דנַאל ןּופ קלָאּפ סָאד
 ןפיוא ןעמוק דרעווש יד טעז רע ןּוא* ,רעטכעוו רעייז רַאפ םיא
 ןּוא* ,קלָאפ סָאד טנרָאװ ןּוא ,רפֹוש ןיא טוָאלּב רע ןּוא ,דנַאל
 טינ ךיז טזָאל רע ןּוא ,רפֹוש ןּופ לוק םעד טרעה רערעה רעד
 ןייז טעװ ,ּוצ םיא טמענ ןּוא ,טמּוק דרעווש יד ןּוא ,ןענערָאװ
 רע טָאה רפֹוש ןּופ לוק םעד* .ּפָאק ןייז ףיוא ןייז טּולּב
 ןייז טּולּב ןייז טעװ ,ןענערָאװ טינ ךיז טזָאל רע ןּוא ,טרעהעג
 ןייז רע טלָאװ ,ןענערָאװ ךיז טוָאל רע זַא םורָאװ ;םיא ףיוא
 דרעװש יד טעז רעטכעוו רעד זַא רעּבָא" .טעװעטַארעג שפנ
 טרעװ קלָאפ סָאד ןּוא ,רפֹוש ןיא טינ טזָאלּב רע ןּוא ,ןעמּוק
 ,שפנ ַא ייז ןּופ ּוצ טמענ ןּוא ,טמוק דרעוװוש יד ןּוא ,טנרָאװעג טינ
 לעװ טּולּב ןייז רעּבָא ,דניז ענייז רַאפ ןרָאװעג ןעמּונעגּוצ רע זיא
 ,דניקנשטנעמ ּוד ןּוא .טנַאה סרעטכעוװ םעד ןּופ ןענָאמ ךיא
 ,לארׂשי ןּופ זיוה םעד רַאפ טכַאמעג ךיד ךיא ּבָאה רעטכעוו ַא
 יז ּוטסלָאז ,טרָאװ ַא ליומ ןיימ ןּופ ןרעה טסעװ ּוד ןעװ זַא
 ּוד :ןטכעלש םעד ּוצ גָאז ךיא וַאֹי .רימ ןּופ ןענערָאװ
 טדערעג טינ טסָאה ּוד ןּוא ;ןּברַאטש ּוטסּומ ןּברַאטש ,רעטכעלש
 רעֶד ,רע טעװ ,געװ ןייז ןּופ ןטכעלש םעד ןענערָאװ ּוצ
 ךיא לעװ טּולּב ןייז ןּוא ,דניז ענייז רַאפ ןּברַאטש ,רעטכעלש
 םעד טנרָאװעג טסָאה ּוד זַא רעּבָא" .ןענָאמ טנַאה ןייד ןּופ
 טָאה רע ןּוא ,םיא ןּופ ןרעקוצמּוא ךיז ,געװ ןייז ןּופ ןטכעלש
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 . נייז רַאפ ןּברַאטש רע טעװ ,געוו ןייז ןּופ טרעקעגמּוא טינ ךיז
 .ןעװעג ליצמ שפנ ןייד טסָאה ּוד ןּוא ,דניז

 / ריא :לארׂשי ןּופ זיוה םעד ּוצ גָאז ,דניקנשטנעמ ּוד ןּואי"
 ןוא ןכערּברַאפ ערעזדנּוא ,רָאװרַאפ :ןגָאז ּוצ יװַא ,טנָאו
  ,ןייַא רימ ןעייג יז ךרּוד ןּוא ,ודנּוא ףיוא ןענייז דניז ערעזדנּוא
 : טָאג טגָאז ,ּבעל ךיא יװ ױזַא :ײז ּוצ גָאז'* ?ןּבעל רימ ןענעק יװ ןּוא
 , ,ןטכעלש םעד ןּופ טוט םעד רעגַאּב ךיא ּבױא ,רַאה רעד
 / ןּוא ,געוו ןייז ןּופ ןרעקמּוא ךיז לָאז רעטכעלש רעד זַא טרעיינ
 ! עטכעלש ערעיײַא ןּופ םּוא ךייַא טרעק ,םּוא ךייַא טרעק !ןּבעל
 ?לארׂשי ןּופ זיוה ,ןּברַאטש ריא טלָאז סָאװ ךָאנ ןּוא ;ןגעװ

 | :קלָאפ ןייד ןּופ רעדניק יד ּוצ גָאז ,דניקנשטנעמ ּוד ןּואי
  ןיא ןייז ליצמ טינ םיא טעװ ןטכערעג םעד ןּופ טיײקיטכערעג יד
 / ,ןטכעלש םעד ןּופ טייקיטכעלש יד ןּוא ,ךערּברַאפ ןייז ןּופ גָאט
 / סָאװ גָאט םעד ןיא ןרעװ טלכיורטשעג טינ רע טעװ ריא ךרוד
 ; ַא ויא סָאװ רעד ןּוא ;טײקיטכעלש ןייז ןּופ םּוא ךיז טרעק רע
 / סָאװנָאט םעד ןיא ןּבעל ןּבײלּב טינ רַאפרעד ןעק ,רעטכערעג
 / רע טעװ ןּבעל :ןטכערעג םעד ףיוא גָאז ךיא זא** .טקידניז רע
 טוט ןּוא ,טיײקיטכערעג ןייז ףיוא ךיז טרעכיזרַאפ רע ןּוא ,ןּבעל
 | ,ןרעװ טנָאמרעד טינ ןטייקיטכערעג ענייז עלַא ןלעװ ,טכערמּוא
 / טעװ רַאפרעד ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ טכערמוא ןייז רַאפ ןּוא
 / ןּברַאטש :ןטכעלש םעד ּוצ גָאז ךיא זַא ןּואי: .ןּברַאטש רע
 / טּוט ןּוא ,דניז ענייז ןּופ םּוא ךיז טרעק רע ןּוא ,ןּברַאטש ּוטסּומ
 / רעד טרעק ןוּכשמ םעד ןַא* ;טײקיטכערעג ןּוא טכער
 . ןּבעל ןּופ ןצעזעג יד ןיא ,רע טלָאצַאּב הלונ יד ,םוא רעטכעלש
 / רע ,ןּבעל סיװעג רע טעװ-טכערמּוא ןייק ןָאט ּוצ טינ ,רע טיינ
 ,טקידניזעג טָאה רע סָאװ דניז ענייז עלַאי* .ןּברַאטש טינ טעװ
 טּוט טייקיטכערעג ןּוא טכער ;ןרעװ טנָאמרעד טינ םיא ןלעװ
 / קלָאפ ןייד ןּופ רעדניק יד ןּוא"י .ןּבעל רע טעװ ןּבעל .רע



 121 לאקוחי 25--18 גל

 רענעגייא רעייז ןעוו ,טָאג ןּופ געװ רעד זיא קיטכיר טינ :ןגָאז
 ןּופ ּפָא ךיז טרעק רעטכערעג רעד זַאיי .קיטכיר טינ זיא געװ
 -רעד ןּברַאטש רע וּומ ,טכערמוא טוט ןּוא ,טיײקיטכערעג ןייז
 ןײז ןּופ ּפָא ך טרעק רעטכעלש רעד ןַא ןּואי* .רַאפ
 רע טעװ ,טיײקיטכערעג ןּוא טכער טּוט ןּוא ,טיײקיטכעלש
 געװ רעד זיא קיטכיר טינ :טגָאז ריא ןּוא* .ןּבעל רַאפרעד
 ןּופ זיוה ,ךייַא ךיא טּפשמ ןגעװ ענייז טול ןכַאלטיא א ןּופ
 .לארׂשי

 ,תולג רעודנּוא ןּופ רָאי ןטפלעווצ ןיא ןעװעג זיא סע ןּואי
 ּוצ ןעמּוקעג זיא ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטפניפ ןיא ,שדֹוח ןטנעצ ןיא
 ויא טָאטש יד :ןגָאז ּוצ ױזַא ,םִיַלָׁשּורי ןּופ רענענּורטנַא ןַא רימ
 רימ ףיוא ןעװעג זיא טָאג ןּופ טנַאה יד ןּוא* .ןרָאװעג ןגָאלשעג
 רע ןּוא ;ןעמּוקעגנָא זיא רענענּורטנַא רעד רעדייא טנװָא ןיא
 ןיא רימ ּוצ ןעמּוקעגנָא זיא רע רעדייא ליומ ןיימ טנפעעג טָאה
 רעמ ןיּב ךיא ןּוא ,ןפָא ןּבילּבעג זיא ליומ ןיימ ןּוא ;ירפ רעד
 .יףעװעג םּוטש טינ

 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ ןעוועג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּוא
 תוברּוח עקיזָאדיד ןיא ןציז סָאװ יד ,דניקנשטנעמ+

 :ןגָאז וצ ױזַא ,ןגָאז ,לארׂשי ןּופ דרע רעד ףיוא
 ,םהרבַא ןעװעג זיא רענייא
 ,דנַאל סָאד טּברַאעג טָאה רע ןּוא
 ,ליפ ןענייז רימ ןּוא
 .השורי ַא רַאפ ןרָאװעג ןּבעגעג יאדוװַאז דנַאל סָאד ודנּוא זיא
 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה יװַא :ײז ּוצ גָאז םּורד"

 ,ריא טסע טּולּב ןטימ
 ,רעטענּפָא ערעייַא ּוצ ףיוא ריא טּביײה ןגיוא ערעיײַא ןּוא
 ,ריא טסיגרַאפ טּולּב ןּוא

 .27--28 ,ג עז *
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 ?ןעשרי ריא טליוװ דנַאל סָאד ןּוא
 ,דרעװש רעיא ףיוא ןענַאטשעג טייז ריא*

 ,טייקידרעװמּוא ןָאטעג טָאה ריא
 ,טקינײרמּוארַאפ ריא טָאה ּבַײװ סנרעדנַא םעד רענייא ןּוא
 ?ןעשרי ריא טליוו דנַאל סָאד ןּוא
 :ייז ּוצ ןגָאז ּוטסלָאז ױזַאיי

 :רַאה רעד טָאג טנָאזעג טָאה יױזַא
 ,ּבעל ךיא יװ יװַא
 ,ןלַאפ "דרעווש ןכרּוד ןלעװ תוברּוח יד ןיא סָאװ יד זַא
 ,דלעפ ןעיירפ ןפיוא סָאװ רעד ןּוא
 ,ןרעצרַאפ ּוצ םיא ,תויח יד ּוצ ךיא ּביג םיא
 ןלײה יד ןיא ןּוא ןעגנוטסעפ יד ןיא סָאװ יד ןּוא
 .ןּברַאטשסױא טסעּפ ןּופ ןלעװ

 ,שינעטסיװ ןּוא טסיװ ַא דנַאל סָאד ןכַאמ לעװ ךיא ןּוא*י
 ,טכַאמ עצלָאטש ריא טעװ ןרעװ טרעטשרַאפ ןּוא
 .רעייגכרּוד ַא ןָא טסיװ ןייז ןלעװ לארׂשי ןּופ גרעּב יד ןּוא
 ,הוהי ןיּב ךיא זַא ןסי ןלעװ יז ןּוא*

 ,שינעטסיװ ןּוא טסיװ ַא דנַאל סָאד ךַאמ ךיא ןעוו
 .ןָאטעג ןּבָאה יז סָאװ ןטיײקידרעװמּוא ערעײז עלַא רַאפ

 ,דניקנשטנעמ ּוד ןּוא*
 ,ריד ןּופ ןדער קלָאפ ןייד ןּופ רעדניק יד
 ,רעזייה יד ןּופ ןעגנַאגנייַא יד ןיא ןּוא ,טנעוו יד זיּב
 ,ןרעדנַא ןטימ טדער רענייא ןּוא
 ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,רעדּורּב ןייז טימ רעכַאלטיא
 ,טרעה ןּוא ,טשרָאקַא טמּוק
 ;טָאג ןּופ סױרַא טייג סָאװ טרָאװ סָאד זיא סָאװ
 ;קלָאפ ןּופ םּוקפיונוצ ַא יװ ריד ּוצ ןעמוק יז ןּואי

 .בֶרָחַּב-תֹובְרחַב :ליּפשטרָאװ *
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 ,קלָאפ ןיימ טשרמֹולּכ יװ ,ריד רַאפ ןציז יז ןּוא
 ,רעטרעװ ענייד ּוצ ןרעה יז ןּוא
 ;טינ יז ןעּוט יז רעּבָא
 ,טפַאשּביל יז ןזײװ ליומ רעייז טימ םורָאװ
 .ץרַאה רעיײז טייג טיײקיצײג רעיײז ךָאנ תעּב
 לדילעּביל ַא יװ יז ייּב טסיּב ,עז ןּוא*

 ;טּוג טליּפש ןּוא ,לוק ןייש ַא טָאה סָאװ םענייא ןּופ
 ,רעטרעװ עני ּוצ ןרעה יז ןּוא

 .טינ יז ןעּוט יז רעּבָא = |
 --טמוק סע ,עו-טמּוק סע ןעוו רעּבָא= = -

 .ייז ןשיװצ ןעװעג זיא איבנ ַא זַא ןסיװ יז ןלעװ

 ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ ןעװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּוא ךל
 :ןגָאז

 ;לארׂשי ןּופ רעכּוטסַאּפ יד ףיוא תואיבנ גָאז ,דניקנשטנעמי
 :רעכּוטסַאּפ יד ּוצ ,יײז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא ,תואיבנ גָאז
 ;רַאה רעד טָאג טנָאזעג טָאה ױזַא
 לארׂשי ןּופ רעכּוטסַאּפ יד ,ײװ
 !ןײלַא ךיז טרעטיפעג ןּבָאה סָאװ
 ?ןרעטיפ ףָאש יד רעכּוטסַאּפ יד טינ ןפרַאד
 ,ףיוא ריא טסע סטעפ סָאד
 ,ךיז ריא טדײלקַאּב לָאװ רעד טימ ןּוא
 ;ןטכעש ריא טּוט עטעפ יד

 .טינ ריא טּוט ןרעטיפ ףָאש יד } 
 ,טקרַאטשעג טיִנ ריא טָאה עפַאלש ידי
 ,טלייהעג טינ ריא טָאה עקנַארק יד ןּוא

 ,ןדנּוּבעגמּורַא טינ ריא טָאה ענעכָארּבעצ יד ןּוא .}
 ,טרעקעגמּוא טינ ריא טָאה ענעסיוטשרַאפ יד ןּוא
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 ,טכוזעג טינ ריא טָאה ענערָאלרַאפ יד ןּוא
 ,ייז רעּביא טקיטלעװעג ריא טָאה טלַאװעג טימ ןּוא
 .טײקיטרַאה טימ ןּוא
 ,ךּוטסַאּפ ַא ןָא לו ,ןרָאװעג טײרּפשעצ ןענייז יז ןּואי
 ,דלעפ ןּופ היח רעדעװטעי רַאפ זייּפש ּוצ ןרָאװעג ןּוא
 .ןעוװעג טײרּפשעצ ןענייז יז לײװ
 ,גרעּב עלַא ףיוא ףָאש עניימ טעשזדנָאלּבעג ןּבָאה"
 ;לגרעּב ןכיוה ןכַאלטיא ףיוא ןּוא
 דרע רעד ןּופ טכיזעג ןצנַאג ןרעּביא ןּוא
 ,ףָאש עניימ ןרָאװעג טײרּפשעצ ןענייז
 .רעכווו ןייק ןּוא רענערפ ןייק ןעװעג טינ ןּוא

 ;טָאג ןּופ טרָאװ סָאד טרעה ,רעכוטסַאּפ ריא ,םורדי
 ,רַאה רעד טָאג טנָאז ,ּבעל ךיא יװ יױזַא*
 ,ּביור ּוצ ןרָאװעג ןענייז ףָאש עניימ לײװ ,רָאװרַאפ
 זיּפש ּוצ ןרָאװעג ןענייז ףָאש עניימ ןּוא
 ,ךּוטסַאּפ ַא ןָא לייוו ,דלעפ ןּופ היח רעדעװטעי רַאפ
 ,ףָאש עניימ ףיוא טנערפעגכָאנ טינ ןּבָאה רעכּוטסַאּפ עניימ ןּוא
 ,ןײלַא ךיז טרעטיפעג ןּבָאה רעכּוטסַאּפ יד ןּוא
 ,טרעטיפעג טינ ייז ןּבָאה ףָאש עניימ ןּוא
 :טָאג ןּופ טרָאװ סָאד טרעה ,רעכוטסַאּפ ריא ,םּורדִי
 ;רַאה רעד טָאג טנָאזעג טָאה יװַאי"

 ,רעכּוטסַאּפ יד ּוצ םּוק ךיא ,עז
 ,טנַאה רעייז ןּופ ףָאש עניימ ןענָאמ לעװ ןּוא
 .  ,ףָאש ןרעטיפ ןּופ ןפַאשּפָא יז לעװ ןּוא
 ;ןײלַא ךיז ןרעטיפ טינ רעמ ןלעװ רעכּוטסַאּפ יד ןּוא
 ,ליומ רעייז ןּופ ףָאש עניימ ןייז ליצמ לעװ ךיא ןּוא
 .זייּפש ּוצ יז ןייז טינ רעמ ןלעװ ײז ןּוא
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 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא םורָאװי
 ,ףָאש עניימ ףיוא ןנערפכָאנ לעװ ךיא ןּוא ,ךיא ןיּב טָא
 .ןכוזפיוא יז לעװ ךיא ןּוא
 עדַאטס ןייז ךָאנ טכּוז ךּוטסַאּפ ַא ויי

 ,עטײרּפשעצ יד ףָאש ענייז ןשיװצ זיא רע סָאװ גָאט םעד ןיא
 ;ףָאש עניימ ןכװכָאנ ךיא לעװ ױזַא
 רעטרע עלַא ןּופ ןייז ליצמ יז לעװ ךיא ןּוא
 ןיהַא ןרָאװעג טײרּפשעצ ןענייז יז סָאװ
 .לּבענ ןּוא ןקלָאװ ןּופ גָאט םעד ןיא
 ,רעקלעפ יד ןּופ ןעיצסױרַא יז לעװ ךיא ןּואי

 ,רעדנעל יד ןּופ ןעלמַאזנייַא יז לעװ ןּוא
 ;דרע רעייז ףיוא ןעגנערּב יז לעװ ןּוא
 ,לארׂשי ןּופ גרעּב יד ףיוא ןרעטיפ יז לעװ ךיא ןּוא
 .דנַאל ןּופ רעטרעניֹוװ עלַא ןיא ןּוא ,ןעמָארטש יד ייּב
 ,ןרעטיפ יז ךיא לעװ גנורעטיפ רעטּוג ַא ףיוא'י

 ;עקנָאל רעייז ןייז טעװ לארׂשי ןּופ גרעּב עכיוה יד ףיוא ןּוא
 ,עקנָאל רעטוג ַא ןיא ןרעיוה יז ןלעװ ןטרָאד
 ןרעטיפ ךיז יז ןלעװ גנורעטיפ עטעפ ַא ןּוא
 .לארׂשי ןּופ גרעּב יד ףיוא
 , ףָאש עניימ ןרעטיפ לעװ ךיא'*

 ,ןרעיוה ןכַאמ יז לעװ ךיא ןּוא
 .רַאה רעד טָאג טגָאז
 ,ןכּוופיוא ךיא לעװ ענערָאלרַאפ יד"

 ,ןרעקמּוא ךיא לעװ ענעסיוטשרַאפ יד ןּוא
 ,ןדניּבמּורַא ךיא לעװ ענעכָארּבעצ יד ןּוא
 | ,ןקרַאטש ךיא לעװ עקנַארק יד ןּוא
 ;ןגיליטרַאפ ךיא לעװ עקרַאטש יד ןּוא עטעפ יד ןּוא
 .ןרעטיפ יז ךיא לעװ טייקיטכערעג טימ
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 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה יװַא ,ףָאש עניימ ריא ןּואיי
 ,םַאל ַא ןּוא םַאל ַא ןשיװצ טּפשמ ךיא ,טעז
 .קעּב יד ןּוא סרעדיוװ יד
 ,ךיַא ריא טרעטיפ גנורעסיפ עטסעּב יד סָאװ ְךייַא קיצניװ'*

 גנורעטיפ רעיא ןּופ ּבײלּברעּביא םעד זַא
 ?סיפ ערעײַא טימ ריא טלּפמַארטעצ
 ,ריא טקנירט רעסַאװ ןענַאטשעגּפָא סָאװ ןּוא
 !סיפ ערעיײַא טימ ריא טקיטיוקעצ עקירעּביא סָאד זַא

 ךיז ןרעטיפ ףָאש עניימ ןּואי*
 ,טלּפמַארטעצ ןּבָאה סיפ ערעייַא סָאװ ףיוא
 .טקיטיוקעצ ןּבָאה סיפ ערעיײַא סָאװ ןעקנירט ןּוא

 :ײז ּוצ טנָאזעג ױזַא רַאה רעד טָאג טָאה םורד"
 ןטּפשמ לעװ ךיא ןּוא ,ךיא ןיּב טָא
 - .םַאל ןרעגָאמ םעד ןּוא םַאל ןטעפ םעד ןשיװצ
 ,ריא טּפוטש לסקַא ןטימ ןּוא טייז רעד טימ ליײװ:י

 ,עפַאלש עלַא ,ריא טסיוטש רענרעה ערעײַא טימ ןּוא
 ,ןסיורעד טײרּפשעצ יז טָאה ריא ויּב
 ,ףָאש עניימ ןפלעה ךיא לעװ םּורדי

 ;ּבױר ּוצ ןייז טינ רעמ ןלעװ יז ןּוא
 - .םַאל ַא ןּוא םַאל ַא ןשיװצ ןטּפשמ לעװ ךיא ןּוא
 ךּוטסַאּפ ןייא יז רעּביא ןלעטשפיוא לעװ ךיא ןּואי

 ;דוד טכענק ןיימ-ןרעטיפ יז טעװ סָאװ
 ,ךוטסַאּפ םּוצ ןייז יז טעװ רע ןּוא ,ןרעטיפ יז טעװ רע

 ,טָאג םּוצ ןייז יז לעװ הוהי ךיא ןּוא**
 ;יײז ןשיװצ טשריפ ַא דוד טכענק ןיימ ןּוא
 .טדערעג ּבָאה הוהי ךיא
 ,םולש ןּופ דנּוּב ַא ןסילש יז לעװ ךיא ןּוא*
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 ,דנַאל ןּופ היח עזייּב ַא ןרעטשרַאפ לעװ ןּוא
 ,טייקרעכיז ןיא רּבדמ ןיא ןציז ןלעװ יז ןּוא
 .רעדלעוו יד ןיא ןפָאלש ןּוא
 גרַאּב ןיימ םּורַא דנּור ןּוא יז ןכַאמ לעװ ךיא ןּוא*

 ;גנושטנעּב ַא רַאפ
 ;טיצ ןייז ןיא ןגער םעד ןרעדינ ןכַאמ לעװ ךיא ןּוא
 .ןייז סָאד ןלעװ סנגער עטשטנעּבעג
 ,טכּורפ ןייז ןּבעג טעװ דלעפ ןּופ םיוּב רעד ןּואי

 ;סקעװעג ריא ןּבעג טעװ דרע יד ןּוא
 ;טײקרעכיז ןיא דרע רעייז ףיוא ןייז ןלעװ יז ןּוא
 ,הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיװ ןלעװ ייז ןּוא
 ,ךָאי רעייז ןּופ ןעגנַאטש יד ךערּבעצ ךיא ןעוו
 טנַאה רעד ןּופ ןייז ליצמ יז לעװ ןּוא
 .יײז טימ ןטעּברַא סָאװ יד ןּופ
 ,רעקלעפ יד רַאפ ּביור ַא ןייז טינ רעמ ןלעװ יז ןּואי

 ;ןרעצרַאפ טינ יז טעװ דנַאל ןּופ היח יד ןּוא |
 ,טייקרעכיז ןיא ןציז ןלעװ יז ןּוא |
 .ןקערש טינ טעװ רענייק ןּוא |

 ,םש ַא רַאפ גנּוצנַאלפ ַא ןלעטשפיוא יז לעװ ךיא ןּוא=
 דנַאל ןיא ןייז טינ רעמ ןלעװ סע ןּוא
 ,רעגנּוה ןּופ ענעגנַאגעגסױא
 ןגָארט טינ רעמ ןלעוו יז ןּוא
 .רעקלעפ יד ןּופ דנַאש יד
 ןסיוו ןלעװ יז ןּוא*

 ,ייז טימ ןיּב טָאג רעייז הוהי ךיא זַא
 ,קלָאפ ןיימ ןענייז ,לארׂשי ןּופ זיוה סָאד ,יײז ןּוא
 . .רַאה רעד טָאג טגָאז

 ;ףָאש עניימ טייז ריא ןּואיי
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 ;ריא טייז גנורעטיפ ןיימ ןּופ ףָאשנשטנעמ יד
 .רַאה רעד טָאג טנָאז ,טָאג רעייַא ןיּב ךיא ןּוא

| 
 ו

7 

| 

 ו

/ 

 ,ּוצ יװַא ,רימ ּוצ ןעוועג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּואי ןְדֶל
 :ןגָאז

 ,ריִעֵׂש גרַאּב ּוצ םינּפ ןייד ּוט ,דניקנשטנעמי
 ;םיא ףיוא תואיבנ גָאז ןּוא
 :םיא ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּואי
 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא
 ,ריִצֵׂש גרַאּב ,ריד ּוצ םּוק ךיא ,עז
 ,ריד ףיוא טנַאה ןיימ ןקערטשסיוא לעװ ןּוא
 .שינעטסיוו ןּוא טסיװ ַא ןכַאמ ךיד לעװ ןּוא
 ,ןכַאמ ברח ךיא לעװ טעטש עניידי

 ;ןייז שינעטסיװ ַא טסעוװ ּוד ןּוא
 .הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיוו טסעוו ןּוא
 ,האנׂש עקיּבייא ןַא ןעװעג זיא ריד ייּב לוי
 לארׂשי ןּופ רעדניק יד טרעפטנעעגרעּביא טסָאה ןּוא
 ,דרעװש ןּופ טכַאמ רעד ןיא
 ,ךָארּב רעייז ןּופ טייצ רעד ןיא
 ,גנוקידניזרַאפ רעטצעל רעד ןּופ טייצ רעד ןיא
 ,רַאה רעד טָאג טגָאז ,ּבעל ךיא יװ ױזַא ,םּורדִ*
 ,ןכַאמ ךיד ךיא לעװ טּולּב ּוצ זַא
 ;ןגָאיכָאנ ךיד טעװ טּולּב ןּוא
 ,טַאהעג טנייפ ּוטסָאה טּולּב ןגייא ,רָאװרַאפ
 .ןגָאיכָאנ ךיד טּולּב לָאז םּורד
 ריִעֵׂש ןרַאּב ןכַאמ לעװ ךיא ןּואי
 ,שינעטסיװ ןּוא טסיװ ַא רַאפ
 -:,רעמּוק ןּוא רעייג םיא ןּופ ןדיינשרַאפ לעװ ןּוא

 ,,5555 ייבי

 יי, 2,222, 7
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 ;ענעגָאלשרעד ענייז טימ גרעּב ענייז ןליפנָא לעװ ךיא ןּוא
 -סנּבָארג ענייד עלַא ןּוא ,ןלָאט ענייד ןּוא ,ןכייה ענייד
 .יז ןיא ןלַאפ ןלעװ דרעווש ןּופ ענעגָאלשרעד
 ,ןכַאמ ךיד ךיא לעװ ןשינעטסיװ עקיּביײא?
 ;ןרעקרעדיװ טינ ןלעװ טעטש ענד ןּוא
 .הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיװ טעװ ריא ןּוא

 :טנָאזעג טסָאה ּוד לײװַײי |
 ,ןרעװ עניימ ןלעװ רעדנעל עדייּב יד ןּוא רעקלעפ עדייּב יד,
 ,"ןעשרי יז ןלעװ רימ ןּוא
 ,ןעװעג טרָאד זיא טָאג םגה
 ,רַאה רעד טָאג טגָאז ,ּבעל ךיא יװ ױזַא ,םורדיי

 האנק ןייד יו ןּוא ןרָאצ ןייד יװ ױזַא ןָאט לעװ ךיא זַא
 ;יײז ּוצ האנׂש ןייד ןּופ ,ןײװַאּב טסָאה ּוד סָאװ
 ,ייז ןשיװצ ןרעװ טסּוװַאּב לעװ ךיא ןּוא
 .ןטּפשמ ךיד לעװ ךיא ןעוו
 טרעהעג ּבָאה הוהי ךיא זַא ןסיוו טסעװ ןּוא=

 טגָאזעג טסָאה ּוד סָאװ ןעגנורעטסעל ענייד עלַא
 ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,לארׂשי ןּופ גרעּב יד ףיוא
 ,ןרָאװעג יז ןענייז טסיװרַאּפ
 ..זייּפש ּוצ ןרָאװעג ןּבענעג יז ןענייז זדנּוא

 ,ליומ רעייַא טימ רימ ןגעק טסיירגעג ךיז טָאה ריא ןּוא* -
 ;רעטרעװ ערעײַא רימ ןגעק טרעמעג טָאה ןּוא
 .טרעהעג ּבָאה ךיא
 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה יװַא*

 ,ךיז טיירפ דרע עצנַאג יד ןעוו

 .שינעטסיװ ַא ןכַאמ ךיד ךיא לעװ
 טיירפעג ךיז טסָאה ּוד יװ יוזַא* |

 ,לארׂשי ןּופ זיוה םעד ןּופ הלחנ רעד רעּביא



 ,ןרָאװעג טסיװ זיא יז סָאװרַאפ
 ;ריד ּוצ ןָאט ךיא לעװ ױזַא
 ,ריִעֵׂש גרַאּב ,ןרעװ ּוטסעװ שינעטסיװ ַא
 ;ןצנַאג ןיא םֹודָא ץנַאג ןּוא
 .הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיװ ןלעװ ײז ןּוא

 תואיבנ גָאז ,דניקנשטנעמ ּוד ןּואי ןֶל
 ,לארשי ןּופ גרעּב יד ףיוא

 ,לארׂשי ןּופ גרעּב :ןגָאז טסלָא ןּוא
 .טָאג ןּופ טרָאװ סָאד טרעה
 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַאי
 !ַאהַא :טנָאזעג ךייַא ףיוא טָאה טנייפ רעד לײװ
 .ןרָאװעג השּורי ּוצ זדנּוא ןענייז ןכיײה עקיּבײא יד ךיוא
 :ןנָאז טסלָאז ןּוא ,תואיבנ גָאז םּורדי
 ;רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא
 טסיװרַאפ ְךייַא טָאה עמ לײװַאּב ןּוא לײװ
 ,םּורַא דנּור ןּופ ןעננּולשעגניַא ןּוא
 השּורי ַא ןרעװ טלָאז ריא ידּכ
 ,רעקלעפ עקירעּביא יד רַצפ
 ,רעגניצ ןּופ דיײרעג םעד ףיוא ןעמּוקעג טייז ריא ןּוא
 ,ןשטנעמ ןּופ ײרעדײרַאּב רעד ןּוא
 ֶ ,לארׂשי ןּופ גרעּב ריא םּורדּי

 :רַאה םעד טָאג ןּופ טרָאװ סָאד טרעה |
 רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא
 ,ןכײה יד ּוצ ןּוא גרעּב יד ּוצ
 ,ןלָאט יד ּוצ ןּוא סנּבָארג יד ּוצ
 ,טעטש ענעזָאלרַאפ יד ּוצ ןּוא ,תוברּוח עטסיװ יד ּוצ ןּוא
 | טָאּפש ּוצ ןּוא בור ּוצ ןרָאװעג ןענייז סָאװ
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 --םּורַא דנּור ןּופ סָאװ רעקלעפ עקירעּביא יד ייּב ,
 :טנָאועג ױזַא רַאה רעד טָאג טָאה םּורד
 ןרָאצ ןַײמ ןּופ רעייפ םעד ןיא ,רָאװרַאפ

 ,רעקלעפ עקירעּביא יד ןגעװ טדערעג ךיא ּבָאה
 ,ןצנַאג ןיא םֹודַא ןגעוו ןּוא
 ,הטּורי ַא רַאפ ךיז דנַאל ןיימ טכַאמעג ןּבָאה סָאװ
 ,ןצרַאה ןצנַאג ןּופ החמׂש טימ
 ,לעז רעד ןּופ גנּוטכַארַאפ טימ
 .ּביור ּבילּוצ ןּבײרטרַאפ ּוצ סע ידּכ
 ,לארׂשי ןּופ דרע רעד רעּביא תואיבנ גָאז םּורדִי
 ,ןכײה יד ּוצ ןּוא גרעּב יד ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא
 :ןלָאט יד ּוצ ןּוא סנּבָארג יד ּוצ |
 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא , 
 ,טדערענ ךיא ּבָאה ןרָאצמירג ןיימ ןיא ןּוא סעּכ ןיימ ןיא ,עז |

 .ןגָארטעג ריא טָאה רעקלעפ יד ןּופ דנַאש יד לַײװ
 :טגָאזעג יױזַא רַאה רעד טָאג טָאה םּורדִי י
 ,*טנַאה ןיימ ףיוא ּביײה ךיא |
 ,ךייַא םּורַא דנור ןּופ סָאװ רעקלעפ יד ּבױא
 !דנַאש רעייז ןגָארט טינ ןלעװ ,אפונ ײז :
 ,ןגײװצ ערעיײַא ןּבעג טעװ ,לארׂשי ןּופ גרעּב ,רַיא ןּואי |

 ;לארׂשי קלָאפ ןיימ רַאפ ,טכורפ רעיײַא ןגָארט ןּוא
 .ןעמּוק ּוצ טנָאנ ןענייז יז םורָאװ :
 ,ךייא ּוצ ךיא םּוק טָא םורָאװש

 שי

 2 "טי -- .-שינע בי 5 7

 יי ריטער יו יפיוטושי ראד וכדו להוריד

 5 1 יי "א..."

 פרעש ךייַא ףיוא ןרעמ לעװ ךיא ןּואי
 ;ןצנַאנ ןיא לארׂשי ןּופ זיוה עצנַאג סָאד

 ,ןרעװ טצעזַאּב ןלעװ טעטש יד ןּוא
 .רעװש ךיא * = |

8 
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 .ןרעװ טױּבעגּפָא ןלעװ תוברּוח יד ןּוא
 ,תומהּב ןּוא ןשטנעמ ךייַא ףיוא ןרעמ לעװ ךיא ןּואיי

 | ;ןרעּפכּורפ ןּוא ןרעמ ךיז ןלעװ יז ןּוא
  ,ןטיצ עקידרעירפ ערעייַא ןיא יװ ןצעזַאּב ְךייַא לעװ ךיא ןּוא
 ;ּבײהנָא רעיַא ןיא יװ רעמ ןקיטינַאּב ךייַא לעװ ןּוא
 .הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיוװ טעװ ריא ןּוא

 ,ןשטנעמ ְךייַא ףיוא ןייגמּוא ןכַאמ לעװ ךיא ןּואיי
 ;לארׂשי קלָאפ ןיימ
 ,ןּברַא ךיד ןלעװ יז ןּוא
 ,הלחנ ַא רַאפ ןייז יז טסעוו ןּוא
 .ןפרַאװרַאפ רעדיװ טינ רעמ יז טסעוו ןּוא

 :רַאה רעד טָאג טנָאזעג טָאה ױזַא*
 :ךייַא ּוצ טנָאז עמ ליו
 ,וטסיּב ןרעסענשטנעמ ַא
 .ןרָאװעג ּוטסיּב רעקלעפ ןּופ ןרעפרַאװרַאפ ַא ןּוא
 ,ןסע טינ רעמ ןשטנעמ ּוטסעװ םּורדיי

 ,ןפרַאװרַאפ טינ רעמ ּוטסעװ רעקלעפ ענייד ןּוא
 .רַאה רעד טָאג טגָאז

 ןרעה ןכַאמ טינ רעמ ךיד לעװ ךיא ןּוא;*
 ,רעקלעפ יד ןּופ דנַאש יד
 תומּוא יד ןּופ הּפרח יד ןּוא
 ,ןגָארט טינ רעמ ּוטסעװ
 ,ןעלכיורטש ןכַאמ טינ רעמ ּוטסעװ רעקלעפ ענייד ןּוא
 .רַאה רעד טָאג טגָאז

 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ ןעװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּוא"
 ,דרע רעיײז ףיוא קידנציז לארשי ןּופ זיוה סָאד ,דניקנשטנעמי*
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 געװ רעייז טימ טקינײרמּוארַאפ יז יז ןּבָאה
 ;םיׂשעמ ערעייז טימ ןּוא
 יורפ רעטרעדנוזענּפָא ןַא ןּופ טייקניירמוא יד יװ יװַא
 .רימ רַאפ געוו רעייז ןעװעג זיא
 ןרָאצמירג ןיימ יז ףיוא ןסָאנעגסױא ּבָאה ךיא ןּואי

 ,דנַאל ןיא ןסָאגרַאפ ןּבָאה יז סָאװ טּולּב םעד רַאפ
 טקינײרמוארַאפ סע יז ןּבָאה רעטעגּפָא ערעייז טימ לײװ ןּוא
 ,רעקלעפ יד ןשיװצ טײרּפשעצ יז ּבָאה ךיא ןּוא

 ;רעדנעל יד ןיא ןרָאװעג ןפרָאװעצ ןעניײז יז ןּוא
 םיׂשעמ ערעייז טול ןּוא געוװ רעייז טול
 .טּפשמענ ייז ךיא ּבָאה
 רעקלעפ יד ּוצ ןעמּוקעג ןענייז יז זַא ןּוא"

 ,ןיהַא ןעמּוקעג ןענייז יז סָאװ
 ,ןעמָאנ ןקילײה ןיימ טכעװשרַאפ יז ןּבָאה
 :טגָאזעג ייז ףיוא טָאה עמ זַא
 ,עקיזָאדיד ןענייז טָאג ןּופ קלָאפ סָאד
 .סױרַא יז ןעמּוק דנַאל ןייז ןּופ ןּוא
 ,ןעמָאנ ןקילײה ןיימ טניושעג ּבָאה ךיא ןּואי

 טכעוװשרַאפ םיא טָאה לארשי ןּופ זיוה סָאד סָאװ
 .ןיהַא ןעמוקעג ןענייז יז סָאװ רעקלעפ יד ןשיװצ

 ;לַארׂשי ןּופ זיוה םעד ּוצ גָאז םורד"
 ;רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה יױזַא
 ,לארׂשי ןּופ זיוה ,ךיא ּוט ןגעװטרעיײַא ןּופ טינ
 ,ןעמָאנ ןקילײה ןיימ רַאפ טרעיינ
 רעקלעפ יד ןשיװצ טכעוושרַאפ טָאה ריא סָאװ
 .ןיהַא ןעמוקעג טייז ריא סָאװ
 ,ןעמָאנ ןסיורג ןיימ ןקילײה לעװ ךיא ןּוא*

 גע.

 יי 7:
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 ,רעקלעפ יד ןשיווצ ןרָאװעג טכעוושרַאפ זיא סָאװ
 ;ײז ןשיװצ טכעוװשרַאפ טָאה ריא סָאװ
 ,הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיוו ןלעװ רעקלעפ יד ןּוא
 ,רַאה רעד טָאג טגָאז
 .ןגיוא ערעײז רַאפ ךייַא ךרוד טקילײהעג רעװ ךיא ןעוו

 ,רעקלעפ יד ןּופ ןעמענפיונוצ ךייַא לעװ ךיא ןּוא*י
 ,רעדנעל עלַא ןּופ ןעלמַאזניײַא ךייַא לעװ ןּוא
 | .דרע רעייַא ףיוא ןעגנערּב ךייַא ןּוא

 ,רעסַאװ ענייר ךייַא ףיוא ןצירּפש לעװ ךיא ןּוא**
 :ןרעװ ןייר טעװ ריא ןוא

 .ןקינײר ךייַא ךיא 0:
 ,ץרַאה יינ ַא ןּבעג ךייַא לעװ ךיא ןּוא*

 ,ךייַא ןיא ןּבעגנײרַא ךיא לעװ טימעג יינ ַא ןּוא
 ,ּבײל רעיײַא ןּופ ןייטש ןּופ ץרַאה סָאד ןָאטּפָא לעװ ךיא ןּוא
 .שיילפ ןּופ ץרַאה ַא ןּבעג ךייַא לעװ ןּוא
 ,ךייַא ןיא ןּבעגנײרַא ךיא לעװ טסייג ןיימ ןּואיי

 ,ןייג ריא טלָאז םיקּוח עניימ ןיא זַא ןכַאמ לעװ ןּוא
 .ןָאט ןּוא ןטיה ריא טלָאז ןצעזעג עניימ ןּוא
 דנַאל םעד ןיא ןציז טעװ ריא ןּואי

 ,ןרעטלע ערעייַא ןּבעגעג ּבָאה ךיא סָאװ
 ,קלָאפ םּוצ ןייז רימ טעװ ריא ןּוא
 .טָאג םּוצ ןייז ךייַא לעװ ךיא ןּוא
 ;ןטײקניײרמּוא ערעײַא עלַא ןּופ ןפלעה ךייַא לעװ ךיא ןּואי

 ,ןרעמ יז לעװ ןּוא ,האּובּת רעד ּוצ ןפּור לעװ ךיא ןּוא
 .רעגנוה ןייק ךייַא ףיוא ןּבעג טינ לעװ ןּוא
 ,םיוּב ןּופ טכּורפ יד ןרעמ לעװ ךיא ןּואי

 ,דלעפ ןּופ גנּוסקַאװ יד ןּוא
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 ןייטשסיוא טינ רעמ טלָאז ריא ידּכ
 .רעקלעפ יד ןשיװצ רעגנּוה ןּופ הּפרח יד

 ,ןגעװ עטכעלש ערעיײַא ןענָאמרעד ךיז טעװ ריא ןּואיי
 ,ןעװעג טּוג טינ ןענייז סָאװ םיׂשעמ ערעיײַא ןּוא
 ןײלַא ךיז רַאפ ןעלקע ךיז טעװ ריא ןּוא
 .ןטייקידרעװמוא ערעַא רעּביא ןּוא דניז ערעײַא רעּביא
 ;רַאה רעד טָאג טגָאז ,ךיא ּוט ןגעװטרעיײַא ןּופ טיני

 ;ךיַא ּוצ ןייז טסּוװַאּב סָאד לָאז
 ,ןגעו ערעייַא רַאפ ךייַא טמעש ןּוא השּוּב ןיא טייז
 .לארׂשי ןּופ זיוה ריא

 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה יױװַא
 ,דניז ערעייַא עלַא ןּופ ךייַא קינײר ךיא סָאװ גָאט םעד ןיא
 ,טעטש יד ןצעוַאּב ךיא לעװ
 .ןרעװ טױּבעגּפָא ןלעװ תוברּוח יד ןּוא
 ,ןרעװ טעּברַאַאּב טעװ דנַאל עטסיװרַאפ סָאד ןּואי

 שינעטסיװ ַא ןעװעג זיא סע סָאװ טָאטשנָא
 .רעיינכרּוד ןכַאלטיא ןּופ ןגיוא יד רַאפ
 :ןגָאז טעװ עמ ןּוא*

 עטסיוװרַאפ סָאד דנַאל עקיזָאדסָאד
 ,ןֶדֵע ןּופ ןטרָאג רעד יװ ןרָאװעג זיא
 עטרעטשעצ ןּוא עטסיװרַאפ ןּוא עברח יד טעטש יד ןּוא =
 .טצעוַאּב עטקיטסעּפַאּב ןענייז = |

 רעקלעפ יד ןלעװ ןסיװ ןּואי
 ,ךייַא םּורַא דנּור ןּביײלּברעּביא ןלעװ סָאװ

 ,רעטרע עטרעטשעצ יד טױּבעגּפָא ּבָאה הוהי ךיא זַא = !
 ;עטסיװרַאפ סָאד טצנַאלּפַאּב ּבָאה = -

 .ןָאט לעװ ןּוא טדערעג ּבָאה הוהי ךיא
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 ;רַאה רעד טָאג טנָאזעג טָאה ױזַאיי
 ןטעּברעד ןוָאל ךיז ךיא לעװ ןירעד ךיוא
 :ןָאט ּוצ יז ,לארׂשי ןּופ ויוה םעד ןּופ
 .ףָאש יו ןשטנעמ ןרעמ יז לעװ ךיא
 ,ףָאש עקיליײה יד יװי*

 ,םיבֹוט-םוי עריא ןיא םִיַלָשּורי ןּופ ףָאש יד יװ
 ;ףָאשנשטנעמ טימ לופ טעטש עברח יד ןייז ןלעװ יױזַא
 .הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיו ןלעװ יז ןּוא

 ,רימ ףיוא ןעװעג זיא טָאנ ןּופ טנַאה ידי ןל
 / ,טָאג ןופ טסייג םעד טימ ןגָארטעגסױרַא ךימ טָאה רע ןּוא

 | ,לָאט םעד ןּופ ןטימ ןיא טוָאלעגּפָארַא ךימ טָאה ןּוא
 .רענייּב טימ לּופ ןעװעג זיא רע ןּוא
 ,םּורַא דנּור יז ייּברַאפ טריפענייּברַאפ ךימ טָאה רע ןּואי
 ,לָאט ןרעּביא ליפ רעייז ןעװעג ןענייז יז טשרע
 .טנקירטרַאפ רעייז ןעװעג ןענייז יז ,רָאװרַאפ ןּוא
 :טנָאזעג רימ ּוצ טָאה רע ןּואי
 ?ןרעװ קידעּבעל רענייּב עקיזָאדיד ןענעק ,דניקנשטנעמ
 .ךָאד טסייװ ּוד ,רַאה ּוד טָאג :טגָאזעג ךיא ּבָאה
 ,רענייּב עקיזָאדיד ּוצ תואיבנ גָאז :טנָאזעג רימ ּוצ רע טָאהְי

 :ייז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא
 :טָאג ןּופ טרָאװ סָאד טרעה ,רענייּב ענעקּורט ריא
 :רענייּב עקיזָאדיד ּוצ רַאה רעד טָאג טנָאזעג טָאה יװַא:
 | ,םעטָא ןַא ךייַא ןיא ןײרַא גנערּב ךיא ,טעז
 .ןרעװ קידעּבעל טעװ ריא ןּוא

| 

 ,ןרעדָא ךייַא ףיוא ןּבעג לעװ ךיא ,ָאיי
 ,שיילפ ךייַא ףיוא ןָאטּפױרַא לעװ ןּוא
  טש א

 טא

| 
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 ,םעטָא ןַא ךייַא ןיא ןּבעגנײרַא ןּוא
 ;ןרעװ קידעּבעל טעװ ריא ןּוא
 .הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיוו טעװ ריא ןּוא

 טנָאזעג תואיבנ ּבָאה ךיא ןּואי
 ;ןרָאװעג ןלױפַאּב ןיּב ךיא יװ ױזַא
 ,שיורעג ַא ןרָאװעג זיא סע ןּוא
 ;טגָאזעג תואיבנ ּבָאה ךיא יװ
 ,רעדּורעג ַא טשרע
 .ןייּב ןייז ּוצ ןייּב טנענעג ןּבָאה רענייּב יד ןּוא
 ,ייז ףיוא ןענייז ןרעדָא טשרע ,ןעזעג ּבָאה ךיא ןוא*
 ,ןסקַאװעגפױרַא זיא שיילפ ןּוא
 ,ןּביױא ןּופ יז ףיוא ןגױצעגרעּבירַא ךיז טָאה טוה ַא ןּוא
 .ןעוועג טינ יז ןיא זיא םעטָא ןייק רָאנ
 :טגָאזעג רימ ּוצ רע טָאה"
 ,םעטָא םעד ּוצ תואיבנ גָאז
 ,דניקנשטנעמ ּוד ,תואיבנ גָאז
 :םעטָא םעד ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא
 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא
 ,םעטָא ּוד ,םּוק ןטניוװ ריפ יד ןּופ
 ,םינורה עקיזָאדיד ןיא ןײרַא ךיוה ןּוא
 .ןרעװ קידעּבעל ןלָאז יז זַא

 טנָאזעג תואיבנ ּבָאה ךיא ןּוא"
 ,ןלױפַאּב רימ טָאה רע יװ ױזַא
 ,ןײרַא יז ןיא זיא םעטָא רעד ןּוא
 ;ןרָאװעג קידעּבעל ןענייז יז ןּוא

 ,סיפ ערעייז ףיוא טלעטשעג ךיז ןּבָאה יז ןּוא |
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 | | .הנחמ עסיורג רעייז רעייז ַא
 :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה רע ןּואי

 ןענייז יז ,רענייּב עקיזָאדיד ,דניקנשטנעמ
 | ;לארׂשי ןּופ זיוה עצנַאג סָאד
 | 3 | :ןגָאז יז ,עז
 | ,רענייּב ערעזדנּוא ןענייז טנקירטרַאפ
 ;גנופָאה רעזדנוא זיא ןרָאלרַאפ ןּוא
 .רימ ןענייז ןטינשרַאפ
 :ייז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא ,תואיבנ גָאז םורד'*י

 | :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא
 | | ,םירבק ערעייַא ןפע ךיא ,עז
 | .םירבק ערעייַא ןּופ ןעגנערּבפיוא ,קלָאפ ןיימ ,ךייַא לעװ ןּוא

: 

| 

 .לארׂשי ןּופ דרע רעד ףיוא ןעגנערּב ךייַא ןּוא
 ,הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיוװ טעװ ריא ןּואי*

 | ,םירבק ערעײַא ןפע ךיא ןעוו
 , ,םירבק ערעייַא ןּופ ,קלָאפ ןיימ ,ףיוא ְךייַא גנערּב ךיא ןעוו ןּוא

 | ,ךייַא ןיא טסייג ןיימ ןּבעגנײרַא לעװ ךיא ןּוא'+
 יש ;ןרעװ קידעּבעל טעװ ריא ןּוא
 | ;דרע רעיא ףיוא ןעורַאּב ךייַא לעװ ךיא ןּוא
 הוהי ךיא זַא ןסיװ טעװ ריא ןּוא
 | .הוהי טנָאז ,ןָאטעג ןּוא טדערעג ּבָאה

| 

 | ;ןגָאז ּוצ יװַא ,רימ ּוצ ןעװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּואי
 .ףיוא ןָא ּבײרש ןּוא ,ץלָאה ןייא ריד םענ ,דניקנשטנעמ ּוד ןּואי'
 ;םירבח ענייז לארׂשי ןּופ רעדניק יד רַאפ ןּוא ,הדּוהי רַאפ :םיא
 .-ףסֹוי רַאפ :םיא ףיוא ןָא ּביירש ןּוא ,ץלָאה ןייא ריד םענ ןּוא
 ענייז לארׂשי ןּופ זיוה ןצנַאג םעד ןּופ ןּוא ,םירפא ןּופ ץלָאה רעד
 ,ץלָאה ןייא ןיא ןרעדנַא םּוצ םענייא ריד יז ןענעג ןּואי ;םירבח



1 
| 
| 

| | 
: 

| 
' 

: 
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 רעדניק יד זַא ןואיי .טנַאה ייד ןיא סנײא ןרעװ ןלָאז יז זַא
 זדנּוא ּוטסליװ :ןגָאז ּוצ יװַא ,ריד ּוצ ןגָאז ןלעװ קלָאפ ןייד ןּופ |

 טָאה ױזַא :ײז ּוצ דער* ?ריד ןענייז עקיזָאדיד סָאװ ןגָאז טינ
 ףסֹוי ןּופ ץלָאה םעד םענ ךיא ,טעז :רַאה רעד טָאג טגָאזעג
 ענייז לארׂשי ןּופ םיטבש יד ןּוא ,םירפא ןּופ טנַאה רעד ןיא סָאװ
 םעד טימ םענייא ןיא םיא ּוצ ןָאטּוצ יז לעװ ךיא ןּוא ,םירבח
 ןּוא ,ץלָאה ןייא רַאפ ןכַאמ יז לעװ ךיא ןּוא ,הדּוהי ןּופ ץלָאה
 סָאװ רעצלעה יד ןּוא* .טנַאה ןיימ ןיא רענייא ןרעװ ןלעװ יז
 ערעייז רַאפ טנַאה ןייד ןיא ןייז ןלָאז ,ןּביירש יז ףיוא טסעװ ּוד
 :ײז ּוצ דער ןּוא** .ןגיױא

 ;רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה יױזַא
 לארׂשי ןּופ רעדניק יד ףיונּוצ םענ ךיא ,עז
 ,ןיהַא קעװַא ןענייז יז סָאװ ,רעקלעפ יד ןשיוװצ ןּופ
 ,םּורַא דנור ןּופ ןעלמַאזנייַא יז לעװ ךיא ןּוא
 .דרע רעייז ףיוא ןעגנערּב יז לעװ ןּוא
 ,דנַאל ןיא קלָאפ ןייא רַאפ ןכַאמ יז לעװ ךיא ןּוא

 ,לארׂשי ןּופ גרעּב יד ףיוא
 ;ךלמ םּוצ ןעמעלַא יז ייּב ןייז טעװ ךלמ ןייא ןּוא |

 ,רעקלעפ ײװצ ןיא ןייז טינ רעמ ןלעװ יז ןּוא
 .תוכּולמ ײװצ ןיא רעדיװ ןרעװ טלייטעצ טינ רעמ ןלעװ ןּוא
 ןקיניײרמּוארַאפ טינ רעמ ךיז ןלעװ ייז ןּוא=

 ,ןטייקידרעװמּוא ערעייז טימ ןּוא ,רעטעגּפָא ערעייז טימ
 ;ןכערּברַאפ ערעייז עלַא טימ ןּוא
 רעטרעניֹוװ ערעײז עלַא ןּופ ןפלעה יז לעװ ךיא ןּוא
 ,ייז ןיא טקידניזעג ןּבָאה יז סָאװ
 ;ןקינײר יז לעװ ךיא ןּוא
 ,קלָאפ םּוצ ןייז רימ ןלעװ יז ןּוא
 .טָאג םּוצ ןייז יז לעװ ךיא ןּוא =
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 ,ייז רעּביא ךלמ ַא ןייז טעװ דוד טכענק ןיימ ןּוא*
 ;ןעמעלַא יז ייּב ןייז טעװ ְךּוטסַאּפ ןייא ןּוא
 ,ןייג יז ןלעװ ןצעזעג עניימ ןיא ןּוא
 .ןָאט יז ןּוא ןטיה יז ןלעװ םיקּוח עניימ ןּוא
 דנַאל םעד ףיוא ןציז ןלעװ יז ןּוא*

 ,ןבקעי ּוצ ,טכענק ןיימ ּוצ ןּבעגעג ּבָאה ךיא סָאװ
 ;ןירעד ןסעזעג ןענייז ןרעטלע ערעיײַא סָאװ
 ,ףיורעד ןציז ןלעװ יז ןּוא
 / ;קיּבײא ויּב רעדניקסדניק ערעייז ןּוא ,רעדניק ערעייז ןּוא ,יײז
 .קיּבײא ףיוא טשריפ ַא ןייז יז טעװ דוד טכענק ןיימ ןּוא
 --םולש ןּופ דנּוּב ַא ןסילש יז לעװ ךיא ןּוא"

 ;יז טימ ןייז סע טעװ דנוּב רעקיּביײא ןַא
 ,ןרעמ יז ןּוא ,ןצעזַאּב יז לעװ ךיא ןּוא
 .קיּבײא ףיוא יז ןשיװצ םוטקילײה ןיימ ןכַאמ לעװ ןּוא

 | ;ייז רעּביא ןייז טעװ גנּואּור ןיימ ןּואיי
 ,טָאג םּוצ ןייז יז לעװ ךיא ןּוא
 .קלָאפ םּוצ ןייז רימ ןלעװ יז ןּוא
 ,לארׂשי קילײה הוהי ךיא זַא ןסיװ ןלעװ רעקלעפ יד ןּוא*

 .קיּביײא ףיוא יז ןשיװצ ןייז טעװ םוטקילײה ןיימ ןעוו

 / ּוצ יװַא ,רימ ּוצ ןעוועג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּואי ןְדל
 א

 ,ֹוגָמ דנַאל ןיא ןגֹוג ּוצ םינּפ ןייד ּוט ,דניקנשטנעמי
 | ,לֵבּוּת ןּוא ךֶׁשֶמ ןּופ טשריפרעּביוא םעד
 ;םיא ףיוא תואיבנ גָאז ןּוא
 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא ;ןגָאז טסלָאז ןּואי
 | ,גֹוג ,ריד ּוצ םּוק ךיא ,עז
 .לֵבּוּת ןּוא ךֶׁשֶמ ןּופ טשריפרעּביוא ּוד
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 ,ןרַאנרַאפ ךיד לעװ ךיא ןּואי
 ,ןקַאּבניק ענייד ןיא ןעגניר ןָאטנײרַא לעװ ןּוא
 ,ליח ןצנַאג ןייד טימ ןעיצסױרַא ךיד לעװ ןּוא
 ,עלַא ןָאטעגנָא קיטכַארּפ ,רעטייר ןּוא דרעפ
 ,ןדליש ןּוא סרעצנַאּפ טימ ,למעזעג סיורג ַא
 .עלַא ןדרעווש ןטלַאה סָאװ
 ,ייז טימ טוּפ ןּוא ,שוּכ ,סֵרָּפ
 .סרעוויק ןּוא ןד ליש טימ עלַא
 ,תונחמ עריא עלַא ןּוא ,רֶמֹוג
 ,הָמרַנֹוּת ןּופ זיוה סָאד
 --תונחמ ערעיײז עלַא ןּוא ,ןופצ ןּופ ןקע יד
 .ריד טימ רעקלעפ ליפ
 ,טײרּבעגנָא יז ןּוא ןָא ךיד טיירּבי

 ןעלמעזעג ענייד עלַא ןּוא ּוד
 ,ריד םּורַא טלמַאזעגנייַא ןענייז סָאװ
 .טיהעגּפָא יז ייּב יז ןּוא
 ,ןרעװ ןלױפַאּב ּוטסעװ םּורַא געט ליפ ןיא?
 דנַאל ַא ףיוא ןעמּוק ּוטסעװ ןרָאי יד ןּופ ףוָס ןיא
 ,דרעווש ןּופ טרעקענמּוא זיא סָאװ
 --רעקלעפ ליפ ןּופ טלמַאזעגניַא זיא סָאװ
 ,לארׂשי ןּופ גרעּב יד ףיוא
 ;שינעטסיװ עקידנעטש ַא ןעװעג ןענייז סָאװ
 ,רעקלעפ יד ןּופ ןרָאװעג ןגױצעגסױרַא זיא סע רעּבָא
 .עלַא טייקרעכיז ןיא ןציז יז ןּוא
 ,רעטיװעג ַא טמּוק סע יװ ןײנפױרַא טסעוװ ןּוא"
 ,ןייז ּוטסעװ דרע יד ןקעדַאּב ּוצ ןקלָאװ ַא יװ
 .ריד טימ רעקלעפ ליפ ןּוא ,תונחמ ענייד עלַא ןּוא ּוד
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 ;רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה יױזַאי
 ,גָאט םענעי ןיא ןייז טעװ סע ןּוא
 ,ןצרַאה ןפיוא ןכַאז ןענּולּפױרַא ריד ןלעװ
 .גנוטכַצרט עוייּב ַא ןטכַארט טסעוו ןּוא
 :ןגָאז טסעוו ןּואי

 ,טעטש ענעּפָא ןּופ דנַאל םעד ףיוא ןײגפױרַא לעװ ךיא
 ,טייקרעכיז ןיא ןציז סָאװ עקיאור יד ףיוא ןעמוק לעװ ךיא
 ,רעיומ ַא ןָא עלַא ןציז סָאװ
 ;ןרעױט ןוא לגיר יז ייּב ָאטינ ןּוא
 ,ּביור ןעװעּבַאר ּוצ ןּוא ,ּבױרקַאז ןּביױר ּוצ*

 ,עטצעוַאּב תוברּוח ףיוא טנַאה ןייד ןגייל ּוצ
 ,רעקלעפ ליפ ןּופ טלמַאזעגנייַא קלָאפ ַא ףיוא ןּוא
 -  -בבעמרַאפ ןּוא יפ טפַאשעגנָא טָאה סָאװ
 .דרע רעד ןּופ לּפָאנ ןפיוא ןציז סָאװ יד
 ,שישרַּת ןּופ םירחוָס יד ןּוא ,ןָדד ןּוא ,ָאבשי*

 ;ריד ּוצ ןגָאז ןלעװ ,ןּבײלגנּוי עריא עלַא ןּוא
 ?ןּביױר ּוצ ּבױרקַאז וטסמּוק
 ?ןעװעּבַאר ּוצ ּביור למעזעג ןייד טלמַאזעגנייַא ּוטסָאה
 ?ןגָארטּוצקעװַא דלָאג ןּוא רעּבליז
 ?ןעמענּוצקעװַא געמרַאפ ןּוא יפ
 :5455 ?ןּבױר ּוצ ּבױרקַאז ליפ

 :544:55::4:545565::5 יי: יי יי 4554, 4 אנו... ויי: 6: עב 5422 עי טי יי

 ,דניקנשטנעמ ּוד ,תואיבנ גָאז םורדיי
 :ןגֹוג ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא
 ;רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה יױזַא
 גָאט םענעי ןיא ,רָאװרַאפ
 ,טייקרעכיז ןיא טציז לארׂשי קלָאפ ןיימ סָאװ
 .ןסיװרעד ךיז ּוטסעװ

 יין
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 ,טרָא ןייד ןּופ ןעמּוק טסעוו ןּוא* = -
 ,ןופצ ןּופ ןקע יד ןּופ '
 ,ריד טימ רעקלעפ ליפ ןּוא ,ּוד = -

 ,עלַא דרעפ ףיוא רעטייר
 .ךס ַא ליח ןּוא ,למעזעג סיורג ַא

 לארׂשי קלָאפ ןיימ ףיוא ןײגפױרַא טסעוװ ןּואי*
 --דרע יד ןקעדַאּב ּוצ ןקלָאװ ַא יװ
 --ןייז סָאד טעװ געט יד ןּופ ףוָס ןיא
 ,דנַאל ןיימ ףיוא ןעגנערּב ךיד לעװ ךיא ןּוא
 ,ןענעקרעד ךימ ןלָאז תומּוא יד ידּכ
 ,גֹנ ,ריד ךרוד טקילײהעג רעװ ךיא ןעוו
 .ןגיוא ערעײז רַאפ

| 

| 
| 

| 

 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה יױזַאי
 טגָאזעגנָא ּבָאה ךיא סָאװ רעד ךָאד טסיּב ּוד = -

 טכענק עניימ ךרּוד געט עקידרעירפ ןיא
 ,לארׂשי ןּופ םיאיבנ יד = }
 געט ענעי ןיא טנָאזעג תואיבנ ןּבָאה סָאװ = -
 ,דנַאנַאכָאנ ןרָאי = |

 .ייז ףיוא ןעגנערּב ךיד לעװ ךיא זַא
 ,גָאט םענעי ןיא ןייז טעװ סע ןּואיי

 - ,לארׂשי ןופ דרֶע רעד ףיוא טמוק גֹוג סָאװ גָאט םעד ןיא
 ,רַאה רעד טָאג טגָאז
 .זָאנ ןיימ ןיא ןרָאצמירג ןיימ ןייגפיוא טעװ
 ,סָארדרַאפ ןיימ ןיא ןּוא"

 :טדערעג ךיא ּבָאה ןרָאצ ןיימ ןּופ רעייפ םעד ןיא
 ןייז טינ טעװ גָאט םענעי ןיא ּביוא
 !לאַרׂשי ןּופ דרע רעד ףיֹוא שינרעטיצ עסיורג ַא

01 
 א :

 0 וי, עיני ייבי שי גיי על יד = = לי יא
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 ,םי ןּופ ןשיפ יד רימ רַאפ ןלעװ ןרעטיצ ןּוא"
 ,למיה ןּופ לגיופ רעד ןּוא
 ,דלעפ ןּופ היח יד ןּוא
 ,דרע רעד ףיוא טכירק סָאװ ץרש רעדעװטעי ןּוא
 ;דרע רעד ןּופ טכיזעג ןפיוא סָאװ שטנעמ רעדעװטעי ןּוא
 ,גרעּב יד ןלעװ ןרעװ טרעטשעצ ןּוא
 ,פערטולעפ יד ןלעװ ןלַאפנײַא ןּוא
 .ןלַאּפ דרע רעד ּוצ טעװ רעיומ רעדעװטעי ןּוא

 : --.?:טג

 / ,דרעװש ַא גרעּב עניימ עלַא ףיוא םיא ןגעק ןפּור לעװ ךיא ןּוא*'
 ;רַאה רעד טָאג טגָאז
 .ןרעדנַא ןגעק ןייז טעװ דרעװש סמענייא

 ,םיא טימ ןטּפשמ ךיז לעװ ךיא ןּואיי
 ;טּולּב טימ ןּוא טסעּפ טימ
 ,לּבעוװש ןּוא ,רעייפ ,רענײטשלגָאה ןּוא ,ןגער ןקיציײלפ ַא ןּוא
 ,תונחמ ענייז ףיוא ןּוא םיא ףיוא ןענעגער ןכַאמ ךיא לעװ
 .םיא טימ סָאװ רעקלעפ ליפ יד ףיוא ןּוא

 ,ןרעװ טקילײהעג ןּוא ןרעװ טסיירגעג לעװ ךיא ןּוא*י
 ,תומּוא ליפ ןּופ ןגיוא יד רַאפ ןענעקרעד ןזָאל ךיז לעװ ךיא ןּוא
 .הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיוו ןלעװ יז ןּוא

 ,ןגֹוג ףיוא תואיבנ גָאז ,דניקנשטנעמ ּוד ןּוא ןילל
 ;ןגָאז טסלָאז ןּוא

 ;רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא
 ,גֹוג ,ריד ּוצ םּוק ךיא ,עז
 .לֵבּוּת ןּוא ךֶשֶמ ןּופ טשריפרעּביוא ּוד
 ,ןריפ ךיד ןּוא ,ןרַאנרַאפ ךיד לעװ ךיא ןּוא*
 ,ןופצ ןּופ ןקע יד ןּופ ןעננערּבפיוא ךיד לעװ ןּוא
 .לארׂשי ןּופ גרעּב יד ףיוא ןעגנערּב ךיד ןּוא

 טיי יט נעם, יע ארקטיק רע טריי
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 ,טנַאה רעקניל ןייד ןּופ ןגיוּב ןייד ןגָאלשסױרַא לעװ ךיא ןּואי
 ןכַאמ טנַאה רעטכער ןייד ןּופ ךיא לעװ ןלייפ ענייד ןּוא

 .ןלַאפסױרַא
 ,ןלַאפ ּוטסעװ לארׂשי ןּופ גרעּב יד ףיואי

 ,תונחמ ענייד עלַא ןּוא ,ּוד
 ;ריד טימ סָאװ רעקלעפ יד ןּוא
 ןעלגיופּביױר עטלגילפעג ײלרעלַא רַאּפ
 ,דלעפ ןּופ תויח יד ןּוא
 .זייּפש ּוצ ןּבעגעג ךיד ךיא ּבָאה

 ,ןלַאפ ּוטסעװ דלעפ ןעיירפ ןפיוא* !
 .רַאה רעד טָאג טגָאז ,טדערעג ּבָאה ךיא םורָאװ

 ,גֹגָמ ףיוא רעייפ ַא ןקישנָא לעװ ךיא ןּואי !
 ;טיײקרעכיז ןיא ןעלוניא יד ףיוא ןציז סָאװ יד ףיוא ןּוא
 .הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיוו ןלעװ יז ןּוא
 ןעמָאנ ןקילײה ןיימ ןּואי
 ,לארׂשי קלָאפ ןיימ ןשיווצ ןכַאמ טסּוװַאּב ךיא לעװ
 ןרעוװ טכעװשרַאפ ןזָאל טינ רעמ לעװ ךיא ןּוא
 ;ןעמָאנ ןקילײה ןיימ
 ןסיוו ןלעװ רעקלעפ יד ןּוא
 .לארׂשי ןיא קילײה ןיּב הוהי ךיא זַא
 ;רַאה רעד טָאג טגָאז ,טעשעג סע ןּוא ,טמּוק סע ,עזי
 .טגָאזעגנָא ּבָאה ךיא סָאװ גָאט רעד זיא סָאד
 ,ןײגסױרַא ןלעװ לארׂשי ןּופ טעטש יד ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןּואי
 .ןצייה ןּוא ןענערּב ןלעװ ןּוא
 ,סרעצנַאּפ ןּוא ןדליש ןּוא ןפַאװ טימ
 ,ןלייפ טימ ןּוא סנגיוּב טימ
 ,ןויּפש טימ ןּוא סנקעטשטנַאה טימ ןּוא
 .רָאי ןּביז טימרעד רעייפ ןענערּב ןלעװ יז ןּוא
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 ,דלעפ ןּופ ץלָאה ןעמענ טינ = יז ןּוָאני
 ,רעדלעוו יד ןּופ ןקַאה טינ ןּוא
 ;רעייפ ןענערּב יז ןלעװ ןפַאװ ןטימ טרעיינ
 .רעװעּבַארַאּב ערעייז ןעװעּבַארַאּב ןלעװ יז ןּוא
 ,רעּבױר ערעייז ןּבױרַאּב ןּוא
 .רַאה רעד טָאג טגָאז

 . ןַא נו ןּבעג ךיא לעװ ,גָאט םענעי ןיא ןייז טעװ סע ןּואיי
 םּוצ רעיינכרוד יד ןּופ לָאט םעד ,לארׂשי ןיא רבק ַא רַאפ טרָא
 :געװ םעד רעײגכרּוד יד ןרַאּפשרַאפ טעװ סע ןּוא ;םי ןּופ חרומ
 ! ןּוא ,ןֹומה ןצנַאג ןייז ןּוא ןנֹוג ןּבָארגַאּב ןטרָאד טעװ עמ ןּוא
 ! ,טעװ לארשי ןּופ זיוה סָאד ןּוא= .יגֹוגְדֹומַהייִג ןפּור סע טעװ עמ
 / ..דנַאל סָאד ןקינײר ּוצ ידּכ ,דנַאנַאכָאנ םישדח ןּביז ןּבָארגַאּב ייו
 ! יז ןּוא ;ןּבָארנַאּב יז טעװ דנַאל ןּופ קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא;*
 ,טכַאלרעעג רעװ ךיא סָאװ גָאט רעד םש ַא רַאפ ןייז טעװ
 ןדײשּפָא ןעמ טעװ טײל עקידנעטש ןּוא'* .רַאה רעד טָאג טנָאז
 ! ,-ּכרּוד יד טימ ןּבָארנַאּב ּוצ ,דנַאל ןכרּוד ןייגכרּוד ןלעװ סָאװ
 ! סע ידּכ ,דנַאל ןּופ טכיזעג ןפיוא ןּבילּבעג ןענייז סָאװ יד רעײג
 ! ..ןכווכרּוד סע יז ןלעװ םישדח ןּביז ןּופ ףוָס םּוצ-ןקינײר ּוצ
 ! רעצימע ןּוא ,דנַאל ןכרּוד ןייגכרּוד ןלעװ רעיגכרּוד יד זַא ןּואי*
 ! ןלעטשפיוא רע טעװ ,ןשטנעמ ַא ןּופ ןייּב ַא ןעורעד טעװ
 . יג ןיא ןּבָארגַאּב םיא ןלעװ רעּבערנַאּב יד ויּב ,ןכייֵצ ַא ייּברעד
 .טָאטע א ןופ ןעמָאנ רעד ןייִז ךיוא טעװ בהָנֹומַה ןּוא= .גֹונְדֹומַה
 - -  .דנַאל סָאד ןקינײר יז ןלעװ יװַא
 ;רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה יװַא ,דניקנשטנעמ ּוד ןּואיי

 ,ןעלגיופ עטלגילפעג ײלרעלַא ּוצ גָאז
 :דלעפ ןּופ תויח עלַא ּוצ ןּוא
 ;טמוק ןּוא ,ןייַא ךייַא טלמַאז
 םּורַא דנּור ןּופ ףיוא ךייַא טּביילק

 .עסַאמ ,ןֹומה ב .עסאמ רעדא ןומה סנֹונ ןּופ לָאט רעד *
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 ,ךייַא רַאפ טכַאלש ךיא סָאװ גנּוטכַאלש ןיימ ּוצ
 ,לארׂשי ןּופ גרעּב יד ףיוא גנוטכַאלש עסיורג ַא
 .טּולּב ןעקנירט ןּוא ,שיילפ ןסע טעװ ריא ןּוא
 ,ןסע ריא טעװ םירֹוּביִנ ןּופ שיילפיי

 ;ןעקנירט ריא טעװ דרע רעד ןּופ ןטשריפ ןּופ טּולּב ןּוא
 ,קעּב ןּוא ,רעמעל ,סרעדיוװ
 .עלַא ןֶשָּב ןּופ עטּפָאטשעג ,ןסקָא - |
 ,טַאז ּוצ סטעפ ןסע טעװ ריא ןּוא* |

 ,ןרעװ רוּכיש םּוצ טּולּב ןעקנירט טעװ ןּוא
 .ךייַא רַאפ טכַאלשעג ּבָאה ךיא סָאװ גנוטכַאלש ןיימ ןּוּפ
 ,רעטייר ןּוא דרעפ טימ שיט ןיימ ייּב ןטעז ךיז טעװ ריא ןּואי

 ,טייל-המחלמ ײלרעלַא ןּוא םירֹוּביג טימ = !
 .רַאה רעד טָאג טגָאז
 ,רעקלעפ יד ןשיװצ דובּכ ןיימ ןּבעג לעװ ךיא ןּואי

 ,ןָאטעג ּבָאה ךיא סָאװ טּפשמ ןיימ ןעז ןלעװ רעקלעפ עלַא ןּוא
 .ייז ףיוא ןָאטעגפױרַא ּבָאה ךיא סָאװ טנַאה ןיימ ןּוא , 
 ןסיו טעװ לארׂשי ןּופ זיוה סָאד ןּוא* !

 ,רעטײוו ןּוא ןָא גָאט םענעי ןּופ ! 
 .טָאג רעייז הוהי ןיּב ךיא זַא -
 ,ןסיוו ןלעװ רעקלעפ יד ןּוא= -

 ,לארׂשי ןּופ זיוה סָאד קעװַא תולג ןיא זיא דניז ערעייז ךרוד זַא
 : ,רימ ןָא ,ןעא ןּבָאה יז סָאװרַאּפ
 - ;ייז ןּופ םינּפ ןיימ ןגרָאּברַאפ ּבָאה ךיא ןּוא
 ,טניפ ערעיײז ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבעגעג ייז ּבָאה ךיא ןוא
 : .עלַא דרעװש ןכרוד ןלַאפעג ןענַײז ַײז ןּוא
 ןכערּברַאפ ערעייז טול ןּוא טייקניירמּוא רעייז טול -

 ,ייו טימ ןָאטעג ךיא ּבָאה
 .ייז ןּופ םינּפ ןיימ ןגרָאּברַאפ ןּוא

 -װ
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 :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא ,רָאװרַאפ**
 ,בקעי ןּופ טפַאשנעננַאפעג יד ןרעקמּוא ךיא לעװ דנּוצַא
 - ;לארׂשי ןּופ זיוה עצנַאג סָאד ןעמירַאּברעד לעװ ןּוא
 .ןעמָאנ ןקילײה ןיימ רַאפ ןעמעננָא ךיז לעװ ךיא ןּוא
 ,דנַאש רעייז ןגָארט ןלעוװ יז ןּוא*

 ,רימ ןָא טשלעפעג ןּבָאה יז סָאװ גנושלעפ עצנַאג רעייז ןּוא
 ,טייקרעכיז ןיא דרע רעייז ףיוא ןציז יז ןעוו
 ;טינ יז טקערש רענייק ןּוא
 ,רעקלעפ יד ןּופ קירּוצ יז רעק ךיא ןעוויי

 ,טנייפ ערעייז ןּופ רעדנעל יד ןּופ ןעלמַאזניַא יז לעװ ןּוא
 יז ךרוד ןרעװ טקילײהעג לעװ ןּוא
 .תומּוא ליפ ןּופ ןגיוא יד רַאפ
 ,טָאג רעייז הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיוו ןלעװ יז ןּואי

 ,תומּוא יד ּוצ יז ּביירטרַאפ ךיא ןעוו
 ;דרע רעייז ףיוא ןעלמַאזניַא ךָאנרעד יז לעװ ןּוא
 | .ןטרָאד ןוָאלרעּביא טינ רעמ יז ןּופ לעװ ךיא ןּוא
 | ,ייז ןּופ םינּפ ןיימ ןגרָאּברַאפ טינ רעמ לעװ ךיא ןּואי

 טסיײג ןיימ ןסָאגעגסױא ּבָאה ךיא םורָאװ
 | -  ,לארׂשי ןּופ זיוה םעד ףיוא

| 
' 

 .רַאה רעד טָאג טגָאו

 רָאי ןטנצרעפ ןיא ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטנעצ ןיא ,רָאי ּבײהנָא
 "מעד ןיא יונעג ,ןרָאװעג ןגָאלשעג זיא טָאטש יד יװ םעדכָאנ
 טָאה רע ןּוא ,טָאג ןּופ טנַאה יד רימ ףיוא ןעוװעג זיא ,גָאט ןקיזָאד
 ךימ רע טָאה טָאג ןּופ ןעגנּואעז ןיא" .טכַארּבעג ןיהַא ךימ
 טזָאלענּפָארַא ךימ טָאה רע ןּוא ,לארׂשייץרא ןייק טכַארּבעג
 סָאד יװ ױזַא ןעװעג זיא םיֹא ףיוא ןּוא ,גרַאּב ןכיוה רעײז ַא ףיוא

 ןיא ,תולג רעזדנוא ןּופ רָאי ןטסקיצנַאװצ ןּוא ףניפ ןיאי ןב
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 ןיהַא ךימ טָאה רע ןּוא* .םורָד ןיא ,טָאטש ַא ןּופ יוּבעג
 ױזַא זיא ןעזסיוא ןייז סָאװ ןַאמ ַא זיא ןטרָאד טשרע ,טכַארּבעג
 ןיא זיא רונש ענעסקַאלפ ַא ןּוא ,רעּפּוק ןּופ ןעזסיוא סָאד יװ
 ןּוא* .רעיוט ןיא טייטש רע ןּוא ;גנַאטשטסעמ ַא ןּוא ,טנַאה ןייז
 ענייד טימ עז ,דניקנשטנעמ :טדערעג רימ ּוצ טָאה ןַאמ רעד
 ּוצ ץרַאה ןייד ּוצ גיײל ןּוא ,רעה ןרעיוא ענייד טימ ןּוא ,ןגיוא
 ּוטסיּב ןזײװ ּוצ ריד ידּכ םורָאװ ,ריד זײװ ךיא סָאװ ץלַא
 ּוצ טסעז ּוד סָאװ ץלַא לייצרעד ;רעהַא ןרָאװעג טכַארּבעג
 .לארׂשי ןּופ זיוה םעד

 דנּור זיוה םעד ןּופ ןסיורד ןעװעג זיא רעיומ ַא ,עז ןּוא"
 -טסעמ ַא ןעוועג זיא ןַאמ םעד ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּוא ;םּורַא
 -טנַאה ַא טימ לייא ןַא ןּופ עכַאלטיא ,ןליײא סקעז ןּופ גנַאטש
 ןייא ,ןינּב םעד ןּופ טיירּב יד ןטסָאמעגּפָא טָאה רע ןּוא ;טײרּב
 .גנַאטש ןייא ךייה יד ןּוא ,גנַאטש

 ויא טייזרעדָאפ ןייז סָאװ רעיוט ַא ּוצ ןעמּוקעג זיא רע ןּוא
 ,ּפערט ענייז ףיוא ןעגנַאגעגפױרַא זיא רע ןּוא ,חרומ ּוצ ןעװעג
 יד גנַאטש ןייא ,רעיוט םעד ןּופ לעװש יד ןטסָאמענּפָא טָאה ןּוא
 רעכַאלטיא ןּוא .טיירּב יד גנַאטש ןייא ,לעוװש ןייא יד-טיירּב
 ,טיירּב יד גנַאטש ןייא ןּוא ,גנעל יד גנַאטש ןייא ןעוװעג זיא רעקלַא
 רעיוט םעד ןּופ לעװש יד ןּוא ;ןלײא ףניפ סרעקלַא יד ןשיוװצ ןּוא
 ןייא ןעװעג זיא קינײװעניא ןּופ רעיוט ןּופ זיוהריפ םעד ןּבעל
 רעיוט ןּופ ויוהריפ סָאד ןטסָאמענּפָא טָאה רע ןּוא" .גנַאטש
 סָאד ןטסָאמענּפָא טָאה רע ןּוא" .גנַאטש ןייא ,קינײװעניא ןּופ
 ;ןליײא ײװצ ,ןלייזריט ענייז ןּוא ,ןלייא טכַא ,רעיוט ןּופ זיוהריפ
 ןואי* .קינײװעניא ןּופ ןעװעג זיא רעיוט ןּופ זיוהריפ סָאד ןּוא
 ןופ יירד ןעװעג ןענייז חרומ ּוצ רעיוט םעד ןּופ סרעקלַא יד
 ײז רַאפ סָאמ ןייא ;טײז רעדנַא רעד ןּופ ירד ןּוא ,טייז רעד
 ןופ ןּוא טייז רעד ןּופ ןלייזריט יד רַאפ סָאמ ןייא ןּוא ,ןעיירד
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 ןּופ טיירּב יד ןטסָאמענּפָא טָאה רע ןּואי* .טייז רעדנַא רעד
 ןציירד ,רעיוט ןּופ גנעל יד ;ןליײא ןעצ ,גנַאגניײַארעױט םעד
 ןיא ,סרעקלַא יד רַאפ ןעװעג זיא םַאצמּורַא ןַא ןּואי* .ןלײא
 רעדנַא רעד ןּופ טַאצמורַא לייא ןייא ןּוא ,זטייז רעד ןּופנ לייא
 ,טייז רעד ןּופ ןלייא סקעז ןעוועג ןענייז סרעקלַא יד ןּוא ;טייז
 יּפָא טָאה רע ןּוא* .טייז רעדנַא רעד ןּופ ןלייא סקעז ןּוא
 םעד ּוצ רעקלַא ןייא ןּופ ךַאד םעד ןּופ ,רעיױט םעד ןטסָאמעג
 ןַא ;טײרּב יד ןלייא קיצנַאװצ ןּוא ףניפ ,ךַאד ןקידנגעקטנַא
 ןלייזריט יד טכַאמעג טָאה רע ןּואי* .גנונעפע ןַא ןגעק גנונעפע
 ןרעיוט יד ןיא ףיוה ןּופ ןלייזריט יד ףיוא ויּב ,ןלייא קיצכעז
 רעױטגנַאגניַא םעד ןּופ טייזרעדָאפ רעד ןּופ ןּוא* .םּורַא דנור
 רעיוט ןּופ זיוהריפ ןטסקינײװעניא םעד ןּופ טייזרעדָאפ רעד זיּב
 ןעוװעג ןענייז רעטצנעפ עלָאמש ןּוא* .ןלייא קיצפּופ ןעװעג זיא
 םּוצ ּוצקינײװעניא ,ןליײזריט ערעייז ןיא ןּוא ,סרעקלַא יד ןיא
 רעטצנעפ ןּוא ;ןּבלעװעג יד ןיא יװַא ןּוא ,םּורַא דנור רעיוט
 .רעמױּבלטייט ןלייזריט יד ףיוא ןּוא ;וצקינײװעניא םּורַא דנּור

 ןטסקינײװנסױא םעד ןיא טכַארּבעג ךימ טָאה רע ןּואיי
 זיא גנּורעטסַאלּפ ַא ןּוא ,ןרעמַאק ןענייז ןטרָאד טשרע ,ףיוה
 רעד ףיוא ןרעמַאק קיסיירד ;םּורַא דנור ףיוה ןיא טכַאמעג
 טייז רעד יײּב ןעװעג זיא גנורעטסַאלפ יד ןּוא* .גנורעטסַאלפ
 עטשרעטנוא יד-ןרעיוט יד ןּופ גנעל רעד ןגעקַא ןרעיוט יד ןּופ
 רַאפ ןּופ ,טיירּב יד ןטסָאמענּפָא טָאה רע ןּואי* .גנורעטסַאלפ
 ןּופ ףיוה ןטסקינײװעניא םעד רַאפ זיּב רעיוט ןטשרעטנוא םעד
 . .ןופצ ןיא ןּוא חרומ ןיא ,ןלייא טרעדנוה ,קינײװנסױא

 סָאװ יףיוה ןטסקינײװנסױא םעד ןּופ רעיױט םעד ךיואיי
 - ,ןטסָאמעגסױא רע טָאה ,ןופצ ּוצ ןעװעג זיא טייזרעדָאפ ןייז
 יירד ןעװעג ןענייז סרעקלַא ענייז ןּוא6 .טײרּב ןייז ןּוא ונעל ןייז
 ןלייזריט ענייז ןּוא ;טיז רעדנַא רעד ןּופ ירד ןּוא טייז רעד ןּופ
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 ;רעױט ןטשרע םעד ןופ סָאמ יד יװ יױװַא ןּבלעװעג ענייז ןּוא
 ,ןלייא קיצנַאװצ ןּוא ףניפ טיירּב יד ןּוא ,גנעל ןייז ןלייא קיצפוֿפ
 -לטייט ענייז ןּוא ,ןּבלעװעג ענייז ןּוא ,רעטצנעפ ענייז ןּואי
 טייזרעדָאפ ןייז סָאװ רעיוט םעד ןּופ סָאמ יד יװ יױװַא ,רעמיוּב
 ןעגנַאנעגפױרַא ןעמ זיא ּפערט ןּביז ףיוא ןּוא ;חרומ ּוצ ןעװעג זיא
 ַא ןּוא= .ייז רַאפ ןעװעג ןענייז ןּבלעװעג ענייז ןּוא ;םיא ןיא
 ,ןופִצ ּוצ רעיוט ןגעק ןעװעג זיא ףיוה ןטסקינײװעניא םּוצ רעיוט -

 רעיוט ּוצ רעיוט ןּופ ןטסָאמעגּפָא טָאה רע ןּוא ;חרומ ּוצ ןּוא
 .ןלייא טרעדנּוה

 זיא ןטרָאד טשרע ,םורָד ּוצ טריפעג ךימ טָאה רע ןוא
 ןלייזריט ענייז ןטסָאמענּפָא טָאה רע ןּוא ;םורָד ּוצ רעיוט ַא
 ןענייז רעטצנעפ ןואי . .ןסָאמ ענעי יװ ױזַא ןּבלעװעג ענייז ןּוא
 ענעי יו ױזַא ,םּורַא דנור ןּבלעװעג ענייז ןיא ןּוא ,םיא ןיא ןעוועג
 ןוא ףניפ טיירּב יד ןּוא ,גנעל יד ןלייא קיצפופ ;רעטצנעפ
 ,גנַאגפױרַא ןייז ןעװעג ןענייז ּפערט ןּביז ןּוא* .ןלייא קיצנַאװצ
 טַאהעג טָאה רע ןּוא ;ײז רַאפ ןעװעג ןענייז ןּבלעװעג ענייז ןּוא
 רעד ןּופ םענייא ןּוא ,טייז רעד ןּופ םענייא ,רעמיוּבלטײט
 ןעװעג זיא רעיױט ַא ןּוא* .ןלייזריט ענייז ףיוא ,טייז רעדנַא
 ןטסָאמענּפָא טָאה רע ןּוא ;םורָד ןגעקַא ףיוה ןטסקינײװעניא םּוצ
 .ןלייא טרעדנוה םורָד ןגעקַא רעיוט ּוצ רעיוט ןּופ

 ףיוה ןטסקינײװעניא םּוצ טכַארּבעג ךימ טָאה רע ןּוא
 םעד ןטסָאמעגּפָא טָאה רע ןּוא ,םורָד ןּופ רעיוט םעד ךרּוד
 ןּוא ,סרעקלַא ענייז ןּוא* .ןסָאמ ענעי יװ ױזַא םורָד ןּופ רעיוט
 ענעי יװ יױװַא ןעװעג ןענייז ,ןּבלעװעג ענייז ןּוא ,ןלייזריט ענייז
 ענייז ןיא ןּוא ,םיא ןיא ןעװעג ןענייז רעטצנעפ ןּוא ;ןסָאמ
 טײרּב יד ןּוא ,גנעל יד ןלייא קיצפּופ ;םּורַא דנור ןּבלעװעג

 . דנור ןעוועג ןענייז ןּבלעװעג ןּוא* .ןלייא קיצנַאװצ ןּוא ףניֿפ -
 יד ןּוא ,ןלייא קיצנַאװצ ןּוא ףניפ ןעװעג זיא גנעל יד ;םּורַא
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 םּוצ ןעוװעג ןענייז ןּבלעװעג ענייז ןּוא* .ןלײא ףניפ טײרּב
 ףיוא ןעװעג ןענייז רעמױּבלטײט ןּוא ,ּוצ ףיוה ןטסקינײװנסױא
 .גנַאופױרַא ןייז ןעוועג ןענייז ּפערט טכַא ןּוא ;ןלײזריט ענייז

 ףיוה ןטסקינײװעניא םעד ןיא טכַארּבעג ךימ טָאה רע ןּואי*
 יװ ױזַא רעיוט םעד ןטסָאמענּפָא טָאה רע ןּוא ,חרזמ ןגעקַא
 ענייז ןּוא ,ןלייזריט ענייז ןּוא ,סרעקלַא ענייז ןּוא* .ןסָאמ ענעי
 ןענייז רעטצנעפ ןּוא ;ןסָאמ ענעי יװ יוװַא ןעװעג ןענייז ,ןּבלעװעג
 . גנעל יד ;םּורַא דנור ןּבלעװעג ענייז ןיא ןּוא ,םיא ןיא ןעװעג
 ןּוא* .ןלַײא קיצנַאװצ ןּוא ףניפ טײרּב יד ןּוא ,ןלייא קיצפּופ
 ןּוא ,ּוצ ףיוה ןטסקינײװנסױא םּוצ ןעװעג ןענײז ןּבלעװעג ענייז
 טייז רעד ןּופ ,ןלייזריט ענייז ףיוא ןעװעג ןענייז רעמיוּבלטײט
 ןייז ןעוװעג ןענייז ּפערט טכַא ןּוא ;טײז רעדנַא רעד ןּופ ןּוא
 .גנַאופױרַא

 ןּוא ,ןופצ ןּופ רעיוט םעד ּוצ טכַארּבעג ךימ טָאה רע ןּוא*
 ןּוא ,סרעקלַא ענייז*-ןסָאמ ענעי יװ ױזַא ןטסָאמענּפָא טָאה
 ןעוװעג ןענייז רעטצנעפ ןּוא ;ןּבלעװעג ענייז ןּוא ,ןלייזריט ענייז
 ףניפ טיירּב יד ןּוא ,ןלייא קיצפּופ גנעל יד ;םּורַא דנּור םיא ןיא
 םּוצ ןעװעג ןענייז ןלייזריט ענייז ןּוא* .ןליײא קיצנַאװצ ןּוא
 ףיוא ןעוועג ןענייז רעמיוּבלטייט ןּוא ,ּוצ ףיוה ןטסקינײװנסױא
 טכַא ןּוא ;טייז רעדנַא רעד ןּופ ןּוא טייז רעד ןּופ ,ןלייזריט ענייז
 .גנַאנפױרַא ןייז ןעװעג ןענייז ּפערט

 -ריט יד ןיא גנַאגנייַא ריא טימ ,ןעװעג זיא רעמַאק ַא ןואיי
 -דנַארּב סָאד ןעקנעװשּפָא ןעמ לָאז ןטרָאד ;ןרעױט יד ןּופ ןלייז
 ײװצ ןעװעג ןענייז רעיוט ןּופ זיוהריפ םעד ןיא ןּואי .רעפּפָא
 ּוצ ,טייז רעדנַא רעד ןּופ ןשיט ײװצ ןּוא ,טייז רעד ןּופ ןשיט
 - ,רעפּפָאדניז סָאד ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב סָאד יז ףיוא ןטכעש
 יװ ,ןסיורד ןּופ טייז ןייא ףיוא ןּוא" .רעפּפָאדלּוש סָאד ןּוא
 ײװצ ןעװעג ןענייז ,רעיוטךופצ ןּופ גנַאגנייַא םּוצ ףױרַא טייג עמ
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 םּוצ סָאװ זיוהריפ םעד ןּופ ןייז רעדנַא רעד ףיוא ןּוא ,ןשיט
 ןּופ ןשיט ריפ ןּוא ,טייז רעד ןּופ ןשיט ריפ** .ןשיט ײװצ רעיוט
 ףיוא סָאװ ןשיט טכַא-רעיוט ןּופ טייז ןייּב ,טייז רעדנַא רעד
 ,רעפּפָאדנַארּב ןרַאפ ןשיט ריפ ןּוא* .ןטכעש ןעמ לָאז יז
 יד ןּוא ,ּבלַאה ַא ןּוא לייא ןַא גנעל יד ,רענייטש עטקַאהעג ןּופ
 יז ףיוא סָאװ ,לייא ןַא ךייה יד ןּוא ,ּבלַאה ַא ןּוא לייא ןַא טײרּב

 סָאד יז טימ טכעש עמ סָאװ םילּכ יד ןגײלקעװַא ןעמ לָאז !
 ןייא ןּופ ןקָאה ןּוא* .רעפּפָאטכַאלש סָאד ןּוא רעפּפָאדנַארּב
 ;םּורַא דנור קינײװעניא טקיטסעּפַאּב ןעוועג ןענייז טײרּבטנַאה
 .ןּברק םעד ןּופ שיילפ סָאד ןייז טלָאזעג טָאה ןשיט יד ףיוא ןּוא
 ןעװעג ןענייז רעיױט ןטסקינײװעניא םעד ןּופ ןסיורד ןּוא+
 סָאװ ףיוה ןטסקינײװעניא םעד ןיא רעטכעוו יד רַאפ ןרעמַאק
 ּוצ ןעוועג זיא טייזרעדָאפ רעיײז ןּוא ,רעיוטךופצ ןּופ טייז ןייּב
 טייזרעדָאפ רעד טימ רעיוט-חרומ ןּופ טייז ןייּב ענייא ;םורָד
 רעמַאק עקיזָאדיד :טנָאזעג רימ ּוצ טָאה רע ןּוא* .ןופצ ּוצ
 סָאװ םינהֹּכ יד רַאּפ זיא ,םורָד ּוצ זיא טייזרעדָאפ ריא סָאװ
 טייורעדָאּפ ריא סָאװ רעמַאק יד ןּוא*  .זיוה ןּופ גנּוטיה יד ןטיה
 ;חּבומ ןּופ גנוטיה יד ןטיה סָאװ םינהֹּכ יד רַאפ זיא ,ןופצ ּוצ זיא
 סָאװ יִוֵל ןּופ רעדניק יד ןּופ יד ,קֹודָצ ןּופ רעדניק יד ןענייז סָאד
 .ןעניד ּוצ םיא ,טָאג ּוצ ןענענעג

 טרעדנוה גנעל יד ,ףיוה םעד ןטסָאמעגסױא טָאה רע ןּוא
 רעד ןּוא ;קידכעקעריפ ,ןלייא טרעדנּוה טירּב יד ןּוא ,ןליײא
 .זיוה ןרַאפ ןעוועג זיא חּבזמ

 ,זיוה םעד ןּופ שילָאּפ םּוצ טכַארּבעג ךימ טָאה רע ןּוא=
 ןלייא ףניפ ,שילָאּפ םעד ןּופ ןלייזריט יד ןטסָאמענּפָא טָאה ןּוא
 טירּב יד ןּוא ;טײז רעדנַא רעד ןּופ ןלייא ףניפ ןּוא ,טייז רעד ןּופ
 ןּופ ןלייא ירד ןּוא ,טײז רעד ןּופ ןלייא יירד ,רעיוט םעד ןּופ
 ,ןלייא קיצנַאװצ שילָאּפ םעד ןּופ גנעל יד* .טייז רעדנַא רעד
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 ןעגנַאנענּפױרַא ןעמ זיא ּפערט טימ ןּוא ;ןליײא ףלע טײרּב יד ןּוא
 ןּופ רענייא ,ןלייזריט יד ןּבעל ןעװעג ןענייז ןלייז ןּוא ;םיא ּוצ
 .טייז רעדנַא רעד ןּופ רענייא ןּוא ,טייז רעד
 -ּפָא טָאה ןּוא ,לכיֵה םּוצ טכַארּבעג ךימ טָאה רע ןּואי אז

 רעד ןּופ טיירּב יד ןלייא סקעז ,ןלייזריט יד ןטסָאמענ
 טיירּב יד-טייז רעדנַא רעד ןּופ טײרּב יד ןלייא סקעז ןּוא ,טייז
 ,ןלייא ןעצ גנַאגנייַא םעד ןּופ טיירּב יד ןּוא* .טלעצעג םעד ןּופ
 ףניפ ןּוא ,טייז רעד ןּופ ןלייא ףניפ גנַאגנייַא םעד ןּופ ןטייז יד ןּוא
 ןייז ןטסָאמענּפָא טָאה רע ןּוא .טייז רעדנַא רעד ןּופ ןלייא
 .ןלייא קיצנַאװצ ,טײרּב יד ןּוא ,ןלייא קיצרעפ ,גנעל

 יּפָא טָאה ןּוא ,קינײװעניא ןעננַאנעגנײרַא זיא רע ןּואי
 םעד ןּוא ,ןליײא ײװצ ,גנַאגנייַא םעד ןּופ ןלייזריט יד ןטסָאמעג
 ןּביז ,גנַאגנייַא םעד ןּופ טיירּב יד ןּוא ,ןלייא סקעז ,גנַאננייַא
 ,ןלייא קיצנַאװצ ;גנעל ןייז ןטסָאמענּפָא טָאה רע ןּוא* .ןלייא
 ּוצ טָאה רע ןּוא ;לכיֵה םעד רַאפ ,ןליײא קיצנַאװצ ,טײרּב יד ןּוא
 .םישדקיישדק רעד זיא סָאד :טנָאזעג רימ

 סקעז ,זיוה םעד ןּופ טנַאװ יד ןטסָאמעוּפָא טָאה רע ןּואי
 םּורַא דנור ,ןלייא ריפ ,רעמַאקטייז ַא ןּופ טײרּב יד ןּוא ,ןלייא
 ַא ןעװעג ןענייז ןרעמַאקטייז יד ןּוא* .ןטייז עלַא ןּופ זיוה
 ןענייז יז ןּוא ;לָאמ קיסיירד ןּוא ירד ,רעמַאק ַא רעּביא רעמַאק
 ןרעמַאקטיײז יד רַאפ זיוה םּוצ סָאװ טנַאװ רעד ןיא ןעננַאגעגנײרַא
 ךיז ןלָאז ײז ןּוא ,ןָארעד ןטלַאה ּוצ ךיז ידּכ ,םּורַא דנור
 ןוא רעכעה סָאװ ןּואי .זיוה ןּופ טנַאװ רעד ןָא ןטלַאה טינ
 -טייז יד םּורַא דנּור ןרָאװעג ןענייז רעטיירּב ץלַא רעכעה
 רעכעה ןעגנַאגעג זיא זיוה ןּופ ױּבמּורַא רעד םורָאװ ;ןרעמַאק
 - ןּבױא טַאהעג ויוה סָאד טָאה םּורד ;זיוה םּורַא דנור רעכעה ןּוא
 רעטשרעטנּוא רעד ןּופ ףױרַא ןעמ זיא יװַא ןּוא ;טײקטײרּב רעמ
 ךיא ןּוא* .רעטסלטימ רעד ךרוד רעטשרעּביױא רעד ּוצ ייר
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 ;םּורַא דנור גנוכייהרעד ַא טַאהעג טָאה זיוה סָאד זַא ןעועג בָאה 1

 רעלּופ ַא ןעוועג ןענייז ןרעמַאקטיײז יד ןּופ ןטסעפטנורנ יד
 -ןסיוא רעד ןּופ בערג ידי .קנעלעג םייּב ןלייא סקעז ןּופ גנַאטש
 ;ןלײא ףניפ ןעװעג זיא ןרעמַאקטיײז יד ןּופ טנַאװ רעטסקינײװ
 סָאװ ןרעמַאקטייז יד ןשיװצ יירפ ןרָאװעג טזָאלעג זיא סָאװ ןּוא
 ןלײא קיצנַאװצ ןעוועג זיא ,ןרעמַאק יד ןשיװצ ןּוא" זיוה םייּב
 ןעגנַאננייַא יד ןּואי: .ןטייז עלַא ןּופ זיוה םּורַא דנור ,טיירּב יד
 טרָא ןטזָאלעג יירפ םעד ּוצ ןעוועג ןענייז ןרעמַאקטייז יד ןּופ
 יד ןּוא ;םורָד ּוצ גנַאננייַא ןייא ןּוא ,ןופצ ּוצ גנַאגנייַא ןייא ,ּוצ
 דנּור ןלַײא ףניפ ןעװעג זיא טרָא ןטזָאלעג יירפ םעד ןּופ טײרּב
 .םּורַא

 ןטרעדנוזעגּפָא םעד רַאפ ןעװעג זיא סָאװ ןינּב רעד ןּוא*
 קיצעּביז טיירּב יד ןעװעג ויא ,ברעמ ןגעק טייז רעד ןיא טרָא
 דנּור ּבערג יד ןלייא ףניפ ןינּב םעד ןּופ טנַאװ יד ןּוא ,ןלייא
 .ןלייא קיצניינ גנעל ןייז ןּוא ,םּורַא

 יד ןלײא טרעדנּוה ,זיוה סָאד ןטסָאמענּפָא טָאה רע ןּוא*
 ענייז טימ ןינּב םעד ןּוא ,טרָא ןטרעדנוזעגּפָא םעד ןּוא ,גנעל
 -רעדָאפ רעד ןּופ טיירּב יד ןּואי* ;גנעל יד ןלייא טרעדנוה ,טנעװ
 ,חרומ ּוצ טרָא ןטרעדנוזעגּפָא םעד ןּופ ןּוא זיוה םעד ןּופ טייז

 םעד ןּופ גנעל יד ןטסָאמעגּפָא טָאה רע ןּוא= .ןלייא טרעדנוה
 ןייז ףיוא סָאװ ,טרָא ןטרעדנוזעגּפָא םעד ןּופ טנעל רַאפו ןינּב -

 ןּוא טייז רעד ןּופ ןענָאקלַאּב ענייז ןּוא ,טייז רעטשרעטניה
 .ןלייא טרעדנוה ,טייז רעדנַא רעד ןּופ -

 -רעדָאפ יד ןּוא ,טרָא רעטסקיניײװעניא רעד ,לכיֵה רעד ןּוא
 ןוא ,רעטצנעפ עלָאמש יד ןּוא ,ןלעװש ידי" ,ףיוה ןּופ רעזיײה
 ןענייז ,ןלעװש יד ןגעקַא ,ןעיירד יז םּורַא דנור ןענָאקלַאּב יד
 דרע רעד ןּופ ןּוא ,םּורַא דנור ץלָאה טימ טלװָאטַאּב ןעועג
 -טקעדרַאפ ןעװעג ןענייז רעטצנעפ יד קי = יד ןיִּב

 .במ עז *
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 ןּוא ,זיוה ןטסקינײװעניא םעד ויּב ןּוא ,גנַאגנייַא ןרעּביא זיּביי
 ,םּורַא דור טנַאװ רעצנַאג רעד ףיוא ןּוא ,קינײװנסױא
 ןעװעג זיא סע ןּוא* .סָאמ ַא טול ,קינײװנסױא ןּוא קינײװעניא
 םיוּבלטייט ַא ןּוא ,רעמױּבלטײט ןּוא םיבּורּכ טימ טכַאמענ
 טַאהעג טָאה רעמינּפ ייווצ ןּוא ;בּורּכ ַא ןּוא בּורּכ ַא ןשיוװצ
 -לטייט ַא ןגעק ןשטנעמ ַא ןּופ םינּפ םעד טימי* ,בּורּכ רעכַאלטיא
 -לטייט ַא ןגעק ּבײל ןננּוי ַא ןּופ םינּפ םעד ןּוא ,טייז רעד ןּופ םיוּב
 דנּור זיוה ןצנַאג ןפיוא טכַאמעג ;טײז רעדנַא רעד ןּופ םיוּב
 םיבּורּכ יד ןענייז גנַאגנייַא ןרעּביא זיּב דרע רעד ןּופי .םּורַא
 רעד ףיוא ןכיײלנסעד ;טכַאמעג ןעװעג רעמיוּבלטײט יד ןּוא
 ןעוװעג ןענייז לכיֵה ןּופ ךַאלדיטשייּב יד ןּואי* .לכיֵה ןּופ טנַאװ
 ןעוועג זיא םּוטקילײה םעד ןּופ טַײזרעדָאפ יד ןּוא ;קידכעקעריפ
 .גנואעז יד יװ ױזַא ןעזסיוא ןיא

 ,ךיוה ןלייא ירד ,ץלָאה ןּופ ןעװעג זיא חּבומ רעד ןּואי
 ,גנעל ןייז יא ,םיא ּוצ ןעלקניוו עניײז יא ;ןליײא ייווצ גנעל ןייז ןּוא
 סָאד :טנָאזעג רימ ּוצ טָאה רע ןּוא .ץלָאה ןּופ ,טנעוו ענייז ןּוא
 .טָאג רַאפ סָאװ שיט רעד זיא

 .םוטקילײה םּוצ ןּוא לכיֵה םּוצ ןעװעג ןענייז ןריט ייווצ ןּואי
 עקידעיירד ײװצ ,טַאהעג ןריט יד ןּבָאה ןעלנילפ ײװצ ןּוא!
 רעד ןיא ןעלגילפ ײװצ ןּוא ,ריט ןייא ןיא יײװצ ,ןעלגילפ
 ןענייז ,לכיֵה םעד ןּופ ןריט יד ףיוא ,ייז ףיוא ןּוא= .רערעדנַא
 ןענייז יז יװ ױזַא ,רעמיוּבלטײט ןּוא םיבּורּכ טכַאמעג ןעווענ
 לכעדנקלַאּב ןרעצליה ַא ןּוא ;טנעװ יד ףיוא ןעװעג טכַאמענ
 עלָאמש ןּוא* .קינײװנסױא ןּופ שילָאּפ ןּופ טנרָאפ ןעװעג זיא
 ןּופ ןּוא טייז רעד ןּופ ןעװעג ןענייז רעמיוּבלטײט ןּוא רעטצנעפ
 -טייז יד ףיוא ןּוא ,שילָאּפ ןופ ןטייז יד ףיוא ,טייז רעדנַא רעד
 .ךַאלכעדנקלַאּב יד ןּוא זיוה םעד ןּופ ןרעמַאק
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 ןטסקינײװנסױא םעד ןיא טריפעגסױרַא ךימ טָאה רע ןּואי בר
 יד ּוצ טכַארּבעג ךימ טָאה ןּוא ,ןופצ ּוצ געוו ןפיוא ףיוה

 ןגעקַא סָאװ ןּוא ,טרָא ןטרעדנוזענּפָא םעד ןגעקַא סָאװ ןרעמַאק
 יד ןלייא טרעדנּוה ,טייזרעדָאפ רעד ּוצי ,ןופצ ּוצ ,ןינּב םעד
 ,טירּב יד ןלייא קיצּפּופ ןּוא ,ןופצ ןיא גנַאגנייַא םעד טימ ,גנעל
 ןוא ,ףיוה ןטסקינײװעניא םעד ןּופ ןלייא קיצנַאװצ יד ןגעקַא
 טימ ,ףיוה ןטסקינײװנסױא םעד ןּופ גנורעטסַאלפ רעד ןגעקַא
 יד רַאפ ןּוא* .קָאטש ןטירד ןיא ןָאקלַאּב ַא ןגעק ןָאקלַאּב ַא
 ,וצקינײװעניא טײרּב יד ןלייא ןעצ ,גנַאג ַא ןעוװעג זיא ןרעמַאק
 ּוצ ןעװעג ןענייז ןעגנַאגנייַא ערעיײז ןּוא ;ליײא ןייא ןּופ געװ ַא
 -רעצריק ןעוװעג ןענייז ןרעמַאק עטשרעּביוא יד ןּוא* .ןופצ
 יד ןּופ-ייז ןּופ ןעמּונעגקעװַא ןּבָאה ןענָאקלַאּב יד לײװ
 ירד םורָאװ" .ןינּב םעד ןיא עטסלטימ יד ןּופ ןּוא עטשרעטנּוא
 ןלייז ןייק טַאהעג טינ ןּבָאה יז ןּוא ,ןעװעג יז ןענייז קידנרָאג
 יִּבַגל ,ןרָאװעג ןעמּונענּפָא זיא םורד ,ףיוה ןּופ ןלייז יד יװ ױזַא
 יד ןּואי ."םעדָאּב םעד ןּופ ,עטסלטימ יד ןּוא עטשרעטנּוא יד
 ןטסקינײװנסױא םעד ּוצ ,ןרעמַאק יד ןגעקַא ןסיורד סָאװ רעיױמ
 קיצפופ ןעוװעג זיא גנעל ריא ,ןרעמַאק יד ןּופ טנרָאפ ,ּוצ ףיוה
 -נסיוא םּוצ סָאװ ןרעמַאק יד ןּופ גנעל יד םורָאװ .ןלַײא
 רַאפ ,עז רעּבָא ;ןלײא קיצפּופ ןעװעג זיא ּוצ ףיוה ןטסקינײװ
 יד רעטנּוא ןּואי .ןלײא טרעדנוה ןעװעג זיא לּפמעט םעד
 זיא עמ זַא ,חרומ ןּופ גנַאגנייַא רעד ןעוועג זיא ןרעמַאק עקיזָאד
 רעד ןיאי* .ףיוה ןטסקינײװנסױא םעד ןּופ יז ּוצ ןעמוקעג
 יּפָא םעד רַאפ ,חרומ ּוצ ףיוה ןּופ רעיױמ רעד ןּופ טיירּב
 ,ןרעמַאק ןעוועג ןענייז ,ןינּב םעד רַאפ ןּוא ,טרָא ןטרעדנּוזעג
 סָאװ ןרעמַאק יד ןּופ ןעזסיוא סָאד יו יױװַא ;ײז רַאפ געװ ַא טימ'י
 עלַא טימ ,טײרּב רעיײז יװ יױזַא ןּוא ,גנעל רעייז יװ יװַא ,ןּופצ ּוצ
 ןּוא ;ןעגנּוטכירנייַא ערעייז יװ ױזַא ןּוא ,ןעגנַאנסױרַא ערעײז

 .ןרעמַאק עטשרעּביוא יד ןופ םעדָאּב םעד ןופ .ה .ד *
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 יד ןּופ ןריט יד ןעװעג ןענייז ךיוא ױזַא* ,ןריט ערעייז יװ ױזַא
 םעד ןּופ ּבײהנָא ןיא ןעװעג זיא ריט ַא ;םורָד ּוצ סָאװ ןרעמַאק
 יװ ,חרומ ןגעקַא ,רעיױמ רעד רַאפ ךיילג סָאװ געװ םעד ,געװ
 .ןײרַא יז ןיא טמּוק עמ

 ןוא ןופצ ןּופ ןרעמַאק יד :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה רע ןּוא*
 ,טרָא ןטרעדנּוזעגּפָא םעד רַאפ סָאװ םורָד ןופ ןרעמַאק יד
 ןענייז סָאװ םינהֹּכ יד סָאװ ,ןרעמַאק עקילײה יד ןענייז סָאד
 ;ןטײקילײה עטסקילײה יד ןסע ןטרָאד ןלָאז ,טָאנ ּוצ טנָאנ
 סָאד ןּוא ,ןטייקילײה עטסקילײה יד ןגײלקעװַא יז ןלָאז ןטרָאד
 ,רעפּפָאדלּוש סָאד ןּוא ,רעפּפָאדניז סָאד ןּוא ,רעפּפָאזיײּפש
 ,םינהֹּכ יד ,ןײרַא ןעייג יז זַא'* .קילײה זיא טרָא רעד םורָאװ
 -נסיוא םעד ןיא םוטקילײה םעד ןּופ ןײנסױרַא טינ יז ןלָאז
 ןטרָאד ןגײלקעװַא זרעירּפַאנ ןלָאז יז טרעיינ ,ףיוה ןטסקינײװ
 ;קילײה ןענייז יז םורָאװ ,יײז ןיא ןעניד יז סָאװ רעדיײלק ערעיײז
 םעד ןיא ןענענעג ןּוא ,רעדיילק ערעדנַא ןָאטנָא ןלָאז יז ןּוא
 .קלָאפ ןרַאפ סָאװ זףיוהנ

 . םעד ןּופ ןעגנוטסעמ יד טקידנעעג טָאה רע וַא ןּוא*
 / םעד ךרוד טריפעגסורַא ךימ רע טָאה ,זיוה ןטסקינײװעניא
 / טָאה רע ןּוא ,חרומ ּוצ ןעװעג זיא טייזרעדָאפ ןייז סָאװ רעיוט
 ; -חרומ יד ןטסָאמעגּפָא טָאה רע" .םּורַא דנּור ןטסָאמענּפָא סע
 / םעד טימ ןעגנַאטש טרעדנּוה ףניפ ,גנַאטשטסעמ םעד טימ טייז

 ,טייוךופצ יד ןטסָאמענּפָא טָאה רע" .םּורַא דנּור גנַאטשטסעמ
 ׂ .םּורַא דנּור גנַאטשטסעמ םעד טימ ןעגנַאטש טרעדנּוה ףניפ

 , ןעגנַאטש טרעדנוה ףניפ ,טייז-םורָד יד ןטסָאמעגּפָא טָאה רע'**

 -ברעמ ּוצ טיירדעגמּוא ךיז טָאה רע* .גנַאטשטסעמ םעד טימ

 / םעד טַימ ןעננַאטש טרעדנוה ףניפ ןטסָאמענּפָא טָאה ןּוא ,טייז
 / סע ;ןטסָאמעגּפָא סע רֶע טָאה ןטייז ריפ ףיוא*'  .גנַאטשטסעמ
 ןּוא ,טרעדנוה ףניּפ גנעל יד ,םּורַא דנּור רעיומ ַא טַאהעג טָאה
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 ןוא ןקילײה ןשיװצ ןדײשּוצּפָא ידּכ ,טרעדנּוה ףניפ טיירּב יד
 .ןקילײהמוא
 רעיוט םעד--רעיוט םעד ּוצ טריפעגּוצ ךימ טָאה רע ןּואי ן

 ןופ טכַארּפ יד טשרע* .חרומ ּוצ טרעקעג ןעװעג זיא סָאװ
 ןּוא ,חרומ ןּופ געוו םעד ןּופ ןעמּוקעגנָא זיא לארׂשי ןּופ טָאג םעד
 ןוא ,ןרעסַאװ עסיורג ןּופ לוק רעד יװ ױזַא ןעװעג זיא לוק ןייז
 ןעוסיוא סָאד ןּוא* ,טכַארּפ ןייז ןּופ ןטכולעגפיוא טָאה דרע יד
 יד יװ ױזַא ןעװעג זיא ,ןעזעג ּבָאה ךיא סָאװ גנואעז רעד ןּופ
 ןרעטשעצ ּוצ ןעמּוקעג ןיּב ךיא ןעוו ןעזעג ּבָאה ךיא סָאװ גנואעז
 סָאװ גנואעז יד יװ ױזַא ןעװעג ןענייז ןעגנואעז יד ןּוא ;טָאטש יד
 ןיימ ףיוא ןלַאפעג ןיּב ךיא ןּוא ;רָבּכ ךייט םייּב ןעזעג ּבָאה ךיא
 ךרוד זיוה ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא טָאג ןּופ טכַארּפ יד ןּוא* .םינּפ
 ַא ןוא* .חרזמ ּוצ ןעװעג זיא טייזרעדָאפ ןייז סָאװ רעיױט םעד
 םעד ןיא טכַארּבעג ךימ טָאה ןּוא ,ןּביױהעגפיוא ךימ טָאה טניוו
 טליפעגנָא טָאה טָאג ןּופ טכַארּפ יד טשרע ,ףיוה ןטסקינײװעניא
 ןּוא ,זיוה ןּופ רימ ּוצ ןדער טרעהעג ּבָאה ךיא ןּוא" .זיוה סָאד
 :טנָאזעג רימ ּוצ טָאה רע ןּואי .רימ ןּבעל ןענַאטשעג זיא ןַאמ ַא
 טרָא רעד ןּוא ,ןָארט ןיימ ןּופ טרָא רעד זיא סָאד ,דניקנשטנעמ
 יד ןשיװצ ןעּור ןטרָאד לעװ ךיא סָאװ ,טירטסּופ עניימ ןּופ -

 ןלעװ לאדרׂשי ןּופ זיוה סָאד ןּוא ;קיּביײא ףיוא לארׂשי ןּופ רעדניק
 ערעיײז ןּוא יז ,ןעמָאנ ןקילײה ןיימ ןקינײרמוארַאפ טינ רעמ
 םיכלמ ערעייז ןּופ םירנּפ יד טימ ןּוא ,תּונז רעַײז טימ ,םִיכלמ
 ןיימ ןּבעל לעװש רעייז ןלעטש רעייז טימ* ;תומָּב ערעיײז ףיוא
 זיולּב טימ ,לדיטשייּב ןיימ ןּבעל לדיטשייּב רעייז ןּוא ,לעװש
 ןקיניײרמּוארַאפ ןגעלפ יז ןּוא ;ײז ןשיווצ ןּוא רימ ןשיװצ טנַאװ ַא
 ןּבָאה יז סָאװ ןטײקידרעװמּוא ערעייז טימ ןעמָאנ ןקיליײה ןיימ
 .ןרָאצ ןיימ ןיא טדנעלרַאפ יז ךיא ּבָאה םּורד סָאװ ,ןָאטעג
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 םירנּפ יד ןּוא ,תּונז רעייז רימ ןּופ ןרעטײװרעד יז ןלעװ דנּוצַא?
 .קיּבייא ףיוא יז ןשיװצ ןעּור לעװ ךיא ןּוא ,םיכלמ ערעייז ןּופ

 ןגעװ לארׂשי ןּופ זוה םעד ליצרעד ,דניקנשטנעמ ּוד*י
 ןלָאז ןּוא ;דניז ערעייז טימ ןעמעש ךיז ןלָאז יז ידּכ ,זיוה םעד
 טימ ןעמעש ךיז ןלעװ יז זַא ןּואי* ..ןַאלּפ םעד ןטסעמכָאנ יז
 םעד ןּופ לעמעג סָאד ןסיװ יז ךַאמ ,ןָאטעג ןּבָאה יז סָאװ ץלַא
 ,ןעגנַאגנייַא ענייז ןּוא ןעגנַאגסױא ענייז ןּוא ,לעטשעג ןייז ןּוא זיוה
 ענייז עלַא ,ָאי ,ןצעזעג ענייז עלַא ןּוא ,ןלעמעג ענייז עלַא ןּוא
 ,ןגיוא ערעייז רַאּפ ףיוא ּביירש ןּוא ,םיניד ענייז עלַא ןּוא ,ןלעמעג
 ,ןצעזעג ענייז עלַא ןּוא לעמענ ןייז לַא ןטיהּפָא ןלָאז יז ידּכ
 .ןָאט יז ןּוא

 קרַאמעג רעצנַאג ןייז ;זױה םעד ןּופ ןיד רעד זיא סָאדי*
 .טייקילײה עטסקילײה ַא ןייז לָאז םּורַא דנור גרַאּב ץיּפש ןפיוא
 .זיוה םעד רַאפ ץעזעג סָאד זיא סָאד ,עו

 -ןליײא ןיא חּבומ םעד ןּופ ןסָאמ יד ןענייז סָאד ןואי*
 / ,לײא ןַא טנּורג רעד ;טײרּבטנַאה ַא טימ לייא ןַא לייא עכַאלטיא
 םּורַא דנּור גערּב ןייז ייּב דנַאר ןייז ןּוא ,טײרּב יד לייא ןַא ןּוא
 ו ןוא* .חּבזמ ןּופ לעטשעגרעטנוא סָאד זיא סָאד ןּוא ;ןַאּפש ןייא
 / ײװצ גנּורּפשּפָא ןטשרעטנוא ןזיּב דרע רעד ףיוא טנּורג םעד ןּופ
 / גנורּפשּפָא ןרענעלק םעד ןּופ ןּוא ;ליײא ןייא טיירּב יד ןּוא ,ןלייא
 / .לייא ןַא טירּב יד ןּוא ,ןלייא ריפ גנּורּפשּפָא ןרעסערג ןזיּב
 / ןּוא טרָארעײפ םעד ןּופ ןּוא ,ןלייא ריפ טרָארעײפ רעד ןּוא*
 גנעל יד ףלעװצ טרָארעײפ רעד ןּואי* .רענרעה ריפ ּוצ פױרַא
 ןּוא .ןטייז ריפ ענייז ןיא קידכעקעריפ ,טיירּב יד ףלעװצ ףיוא
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 / ףיוא ,טיירּב יד ןצרעפ ףיוא גנעל יד ןצרעפ גנּורּפשּפָא רעד
 ;לײא עּבלַאה ַא םיא םּורַא דנּור דנַאר רעד ןּוא ;ןטיײז ריפ ענייז
 ּפערט ענייז ןּוא ;םּורַא דנור לייא ןַא םיא ּוצ טנּורג רעד ןּוא
 ' .חרומ ּוצ טרעקענ
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 טָאה יװַא ,דניקנשטנעמ :טנָאזעג רימ ּוצ טָאה רע ןואי*
 םעד ןיא חּבומ ןּופ ןצעזעג יד ןענייז סָאד :רַאה רעד טָאג טנָאזעג
 םיא ףיוא ןעגנערּבוצפיוא ידּכ ,טכַאמעג טרעװ רע סָאװ גָאט
 טסלָאז* .טּולּב םיא ףיוא ןעננערּפש ּוצ ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב
 ןּופ ןעמָאז םעד ןּופ ןענייז סָאװ יִוֵל טבש ןּופ םינהֹּכ יד ּוצ ןּבעג
 ,רַאה רעד טָאג טגָאז ,ןעניד ּוצ רימ ּוצ טנָאנ ןענייז סָאװ יד ,קֹודָצ
 ןייז ןּופ ןעמענ טסלָאז ןּואי .רעפּפָאדניז ַא רַאפ סקָא ןגנוי ַא
 ריפ יד ףיוא ןּוא ,רענרעה ריפ ענייז ףיוא ןָאטּפױרַא ןּוא ,טּולּב
 ;םּורַא דנּור דנַאר םעד ףיוא ןּוא ,גנורּפשּפָא םעד ןּופ ןעלקניו
 טסלָאז ןּוא* .םיא ףיוא ןייז רּפכמ ןּוא ,ןקיניײר םיא טסלָאז ןּוא
 -רַאפ םיא לָאז עמ ןּוא ,רעפּפָאדניז סָאד ,סקָא םעד ןעמענ
 .םוטקילײה ןּופ ןסיורד ,זיוה ןּופ טרָא ןטמיטשַאּב ַא ןיא ןענערּב
 ַא ןָא קָאּבנויצ ַא ןייז בירקמ ּוטסלָאז גָאט ןטײװצ ןפיוא ןּוא
 ,חּבומ םעד ןקינײר לָאז עמ ןּוא ,רעפּפָאדניז ַא רַאפ רעלעפ
 טסקידנע ּוד זַא" .סקָא ןטימ טקינײרעג טָאה עמ יװ ױװַא

 ַא ןּוא ,רעלעפ ַא ןָא סקָא ןגנוי ַא ןייז בירקמ ּוטסלָאז ,ןקינײר
 רַאפ ןענענעג יז טסלָאז ןּוא= .רעלעפ ַא ןָא ףָאש ןּופ רעדיװ
 יז ןּוא ,ץלַאז יז ףיוא ןפרַאװפױרַא ןלָאז םינהֹּכ יד ןּוא ,טָאג
 ּוטסלָאז געט ןּביז** .טָאג ּוצ רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ ןעגנערּבפיוא
 ןגנוי ַא ךיוא ;גָאט ןכַאלטיא רעּפּפָאדניז ַא קָאּבנגיצ ַא ןכַאמ
 .ןכַאמ ןעמ לָאז ,רעלעפ ַא ןָא ,ףָאש ןּופ רעדיװ ַא ןּוא ,סקָא
 ןקיניײר םיא ןּוא ,חּבומ ןפיוא ןייז רּפכמ ןעמ לָאז געט ןּביז"
 ןּופ ,זיא ,געט יד ןקידנע טעװ עמ וַא ןּואי .ױקילײה םיא ןּוא
 ערעײַא חּבומ ןפיוא ןכַאמ םינהֹּכ יד ןלָאז רעטײװ ןּוא גָאט ןטכַא
 ךייַא לעװ ךיא ןּוא ,רעפּפָאדירפ ערעיײַא ןּוא רעפּפָאדנַארּב
 .רַאה רעד טָאג טגָאז ,ןקיליװַאּב

 "נסיוא םּוצ געװ ןפיוא טכַארּבעגקירּוצ ךימ טָאה רע ןּואי דמ |

 ןעװעג זיא סָאװ םוטקילײה םעד ןּופ רעיוט ןטסקינײװ
 .טנַאה ןייז ןליפרעד :יונעג *
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 טָאג ןּואי .ןסָאלשרַאפ ןעװעג זיא רע ןּוא ,חרזמ ּוצ טרעקעג
 ,ןסָאלשרַאפ ןייז לָאז רעיוט רעקיזָאדרעד :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה
 בײרַא טינ םיא ךרּוד לָאז רענייק ןּוא ,ןרעװ טנפעעג טינ לָאז סע
 ךרּוד ןעננַאגעגנײרַא זיא לארׂשי ןּופ טָאג רעד הוהי םורָאװ ,ןייג
 רע לַײװ ,טשריפ רעד* ..ןסָאלשרַאפ ןייז רע לָאז םּורד ,םיא
 ;טָאג רַאפ טיורּב ןסע ּוצ ןענירד ןציז געמ רע ,טשריפ ַא זיא
 לָאז םיא ךרּוד ןּוא ,ןײגנײרַא רע לָאז רעיוט ןּופ זיוהריפ ןכרּוד
 .ןײגסױרַא רע

 ּוצ ןופצ ןּופ רעיוט םעד ךרּוד טכַארּבעג ךימ טָאה רע ןּוא*
 טכַארּפ יד טשרע ,ןעזעג ּבָאה ךיא ןּוא ,זיוה ןּוּפ טייזרעדָאפ רעד
 ןלַאפעג ךיא ןיּב ;טָאג ןּופ זיוה סָאד טליפעגנָא טָאה טָאג ןּופ
 ,דניקנשטנעמ :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה טָאג ןּוא* .םינּפ ןיימ ףיוא
 ןרעיוא ענייד טימ ןּוא ,ןגיוא ענײד טימ עז ןּוא ,ץרַאה ןייד ּוצ גיײל
 םעד ןּופ ןצעזעג עלַא ןגעװ ריד טימ דער ךיא סָאװ ץלַא ,רעה
 ןגײלּוצ טסלָאז ןּוא ;םיניד ענייז עלַא ןגעוו ןּוא ,טָאג ןּופ זיוה
 ןעגנַאגסױא עלַא טימ זיוה םעד ןּופ גנַאגנייַא םעד ּוצ ץרַאה ןייד
 ,עקינעּפשרעדיװ יד ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא* .םוטקילײה םעד ןּופ
 גּונעג :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא :לארשי ןּופ זיוה םעד ּוצ
 טימי ,לארׂשי ןּופ זיוה ,ןטײקידרעװמּוא ערעייַא עלַא ןּופ ךייַא
 ןצרַאה ןיא:ענעטינשַאּבמּוא ,ענערָאּבעגדמערפ ןעגנערּב רעײַא
 סע ידּכ ,םּוטקילײה ןיימ ןיא ןייז ּוצ ,שיילפ ןיא ענעטינשַאּבמּוא ןּוא
 סָאד ,זייּפש ןיימ בירקמ טיײז ריא ןעו ,זיוה ןיימ--ןכעוװשרַאפ ּוצ
 ּוצ ,דנּוּב ןיימ טרעטשרַאפ ןּבָאה יז ןּוא ;טּולּב סָאד ןּוא סטעפ
 טינ טָאה ריא ןּוא* .ןטײקידרעװמּוא ערעדנַא ערעייַא עלַא
 יז ְךייַא טָאה ןּוא ,ןטײקילײה עניימ ןּופ גנוטיה יד טיהעג
 .םּוטקילײה ןיימ ןיא גנּוטיה ןיימ ןּופ רעטיה רַאפ טכַאמעג

 ,רענערָאּבעגדמערפ ןייק :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה יױזַא*
 טינ לָאז ,שיילפ ןיא ןטינשַאּבמּוא ןּוא ןצרַאה ןיא ןטינשַאּבמּוא
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 סָאװ רענערָאּבעגדמערפ ןייק--םוטקילײה ןיימ ןיא ןעֶמּוקנײרַא
 ןּבָאה סָאװ םיִיַול יד טרעייני" .לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןשיװצ

 :קעװַא ןּבָאה לארׂשי יד ןעװ ,רימ ןּופ טרעטײװרעד ךיז -
 ךָאנ רימ ןּופ טעשזדנָאלּבעגקעװַא ןּבָאה סָאװ יד ,טעשזדנָאלּבעג
 ןלָאז יז ןּוא= ;דניז רעייז ןגָארט ןלָאז יז ,רעטעגּפָא ערעײז
 ןּופ ןרעיוט יד ייּב עטלעטשעג ,םּוטקילײה ןיימ ןיא םיתרשמ ןַײײז

 -דנַארּב סָאד ןטכעש ןלָאז יז ;זױה םעד ןּופ םיתרשמ ןּוא ,זיוה
 ןלָאז יז ןּוא ,קלָאפ ןרַאּפ רעפּפָאטכַאלש םעד ןּוא רעפּפָא
 ןענידַאּב יז ןגעלפ ייז לי .ןענידַאּב ּוצ יז ,יײז רַאפ ןייטש
 לארׂשי ןּופ זיוה םעד ןייז א ןוא ,רעטענּפָא ערעייז רַאפ
 ןיימ ןּביוהעגפיוא ךיא ּבָאה םּורד ,דניז ּוצ גנולכיורטש ַא רַאּפ
 רעייז ןגָארט ןלָאז יז זַא ,רַאה רעד טָאג טגָאז ,יז ןגעוו *טנַאה
 ּוצ טסנידדהּכ ןָאט ּוצ רימ ּוצ ןענענעג טינ ןלָאז יז ןּוא* ;דניז
 עטסקילײהיד ּוצ ,ןטיײקילײה עניימ עלַא ּוצ ןענענעג ּוצ ןּוא ,רימ
 -מוא ערעייז ןּוא ,דנַאש רעייז ןגָארט ןלָאז יז ןּוא ;ןטײקילײה
 ןכַאמ יז לעװ ךיא ןּואי* .ןָאטעג ןּבָאה יז סָאװ ןטיײקידרעװ
 ןּוא ,טסניד ןייז לַא רַאפ ,זיוה ןּופ גנוטיה רעד ןּופ רעטיה רַאפ
 .םיא ןיא ןרעװ ןָאטעג ףרַאד סָאװ ץלַא רַאּפ

 סָאװ ,קֹודָצ ןּופ רעדניק יד ,יִוֵל טבש ןּופ םינהֹּכ יד רעּבָא*
 ןּופ רעדניק יד ןעװ ,םוטקילײה ןיימ ןּופ גנוטיה יד טיהעג ןּבָאה
 ןענענעג ןלָאז יז ,רימ ןּופ טעשזדנָאלּבעגקעװַא ןּבָאה לֵארׂשִי
 ּוצ בירקמ ,רימ רַאּפ ןייטש ןלָאז יז ןּוא ,ןעניד ּוצ רימ ,רימ ּוצ
 .רַאה רעד טָאג טגָאז ,טּולּב סָאד ןּוא סטעפ סָאד רימ ּוצ ןייז
 ּוצ ןענענעג ןלָאז יז ןּוא ,םּוטקילײה ןיימ ןיא ןעמּוק ןלָאז ייז*
 סע ןּואי .גנּוטיה ןיימ ןטיה ןלָאז יז ןּוא ,ןעניד ּוצ רימ ,שִיט ןיימ
 ןטסקינײװעניא םעד ןּופ ןרעיוט יד ןיא ןײרַא ןעייג יז זַא ,ןייז לָאו
 טינ לָאז לָאװ ןּוא ,רעדיילק ענעסקַאלפ ןָאטנָא יז ןלָאז ,ףיוה
 םעד ןּופ ןרעיוט יד ןיא ןעניד יז ןעװ ,ייז ףיוא ןעמּוקּפױרַא -

 .ןרָאװשעג *
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  -ּפָאק ענעסקַאלפי* .קינײװעניא רעדָא ,ףיוה ןטסקינײװעניא
 , ןייז ןלָאז ןזיוה ענענייל ןּוא ,ּפעק ערעייז ףיוא ןייז ןלָאז ןקעד
 / רעקיציװש ַא טימ ןטרּוננָא טינ ךיז ןלָאז יז ;ןדנעל ערעייז ףיוא
 -ףיוה ןטסקינײװנסױא םעד ןיא סױרַא ןעייג יז זַא ןּוא" .ךַאז
 ןָאטסױא יז ןלָאז ,קלָאפ םּוצ ףיוה ןטסקינײװנסױא םעד ןיא
  ןיא ןגײלקעװַא יז ןּוא ,ייז ןיא ןעניד יז סָאװ רעדיײלק ערעייז
 יז ידּכ ,רעדיילק ערעדנַא ןָאטנָא ןּוא ,ןרעמַאק עקילײה יד
 . ןוא* .רעדיילק ערעיײז טימ קלָאפ סָאד קילײה ןכַאמ טינ ןלָאז
 / -רַאפ טינ ייז ןלָאז רָאה עגנַאל ןּוא ,ןלָאג טינ יז ןלָאז ּפָאק רעייז
 | לָאז ןיײװ ןּוא* .ּפעק ערעיײז ןקיװצמורַא יז ןלָאז ןקיווצ ;ןזָאל
 .םעד ןיא ןײרַא ןעײג ײז ןעװ ,ןעקנירט טינ ןהֹּכ ןייק
 ךיז יז ןלָאז השּורנ ַא ןּוא הנמלַא ןַא ןּוא* .ףיוה ןטסקינײװעניא
 / ןעמָאז םעד ןּופ ןעיורפננוי זױלּב רָאנ ,רעּבײװ רַאפ ןעמענ טינ
 / הנמלַא ןַא זיא סָאװ הנמלַא יד רעּבָא ;לארׂשי ןּופ זיוה םעד ןּופ
 | ןענרעל קלָאפ ןיימ ןלָאז יז ןּוא* .ןעמענ יז ןגעמ ,ןהֹּכ ַא ןּופ
 . םענייר ןשיוװצ ןסיוו ןכַאמ יז ןּוא ,ןקילײהמּוא ןּוא ןקילײה ןשיװצ
 | ּוצ ןיטש יז ןלָאז ךַאזטײרטש ַא יב ןּוא* .םעניירמוא ןּוא
 / ענימ ןּוא ;ןטּפשמ םיא ייז ןלָאז םיטּפשמ עניימ טימ ;ןטּפשמ
  ,ןטיה יז ןלָאז םיבֹוט-םוָי עניימ עלַא ןיא ןצעזעג עניימ ןּוא םיניד
  ןטיוט ַא ּוצ ןּוא= .קילײה ןטלַאה יז ןלָאז םיתּבש עניימ ןּוא
 ! ַא ןָא זולּב רָאנ ;ןיירמּוא ןרעװ ּוצ ןיינּוצ טינ רע לָאז ןשטנעמ
 | ןָא ,רעטכָאט ַא ןָא ןּוא ,ןּוז ַא ןָא ןּוא ,רעטומ ַא ןָא ןּוא ,רעטָאפ
 | טַאהעג טינ ךָאנ טָאה סָאװ רעטסעווש ַא ןָא ןּוא ,רעדּורּב ַא
 | גנּוקיניר ןייז ךָאנ ןּוא** .ןקיניײרמּוארַאפ ךיז יז ןגעמ ,ןַאמ ןייק
 / רע סָאװ גָאט םעד ןיא ןּוא" .געט ןּביז ןלייצ םיא ןעמ לָאז
 / ןעניד ּוצ ,ףיוה ןטסקינײװעניא םעד ןיא ,םּוטקילײה ןיא טמּוק
 / טָאג טגָאז ,רעפּפָאדניז ןייז ןייז בירקמ רע לָאז ,םוטקילײה ןיא
 . ןיּב ךיא :הלחנ ַא רַאפ ןייז יז לָאז סָאד ןּוא= .רַאה ' ועד

1 

| 
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 ןיא ןּבעג טינ יז ריא טלָאז םּוטננייא ןייק ןּוא ;הלחנ רעײז
 סָאד ןּוא ,רעפּפָאוייּפש סָאד* .םּוטנגייא רעייז ןיּב ךיא :לארׂשי
 ןוא ;ןסע יז ןלָאז סָאד ,רעפּפָאדלּוש סָאד ןּוא ,רעפּפָאדניז
 סָאד ןּוא* .יײז ּוצ ןרעהעג לָאז לארׂשי ןיא םרח רעכַאלטיא
 עכַאלטיא ןּוא ,ץלַא ןּופ עקיטייצטשרע עלַא ןּופ עטשרע
 ,ןעגנודײשּפָא ערעײַא עלַא ןּופ ,זיא סע סָאװ ןּופ גנודײשּפָא
 -בײט ערעײַא ןּופ עטשרע סָאד ךיוא ;םינהּכ יד ּוצ ןרעהעג לָאז
 הכרּב ַא ןעּור ןכַאמ ּוצ ידּכ ,ןהֹּכ םּוצ ןּבעג ריא טלָאז סרעטלּומ
 תופֹוע ןּופ סטקּוצרַאפ ןּוא סנלַאפעג ןייק** .זיוה ןייד ףיוא
 .ןסע טינ םינהֹּכ יד ןלָאז תומהּב ןּופ ןּוא
 טלָאז ,הלחנַא רַאפ דנַאל סָאד סיוא טפרַאװ ריא זַא ןּוא ןדמ

 ּוצ קילײה ,דנַאל םעד ןּופ גנודײשּפָא ןַא ןדײשּפָא ריא
 ,גנעל יד ףעננַאטשו טנויױט קיצנַאװצ ןּוא ףניפ גנעל יד ;טָאג
 ןצנַאג םעד ןיא קילײה ןייז לָאז סָאד ;טנזױט ןעצ טיירּב יד ןּוא
 םּוטקילײה םעד רַאפ ןייז לָאז םעד ןּופ* .םּורַא דנּור קרַאמעג
 עלַא ןּופ קידכעקעריפ ,טרעדנּוה ףניפ ףיוא טרעדנוה ףניפ
 .םּורַא דנּור ּוצרעד ץַאלּפ רעיירפ ַא ןלייא קיצפּופ ןּוא ;ןטייז
 ,גנעל יד טנזיוט קיצנַאװצ ןּוא ףניפ--סָאמ רעקיזָאדרעד ןּופ ןּואי
 ןייז לָאז ןענירד זַא ,ןטסעמּפָא ּוטסלָאז-טיירּב יד טנזיוט ןעצ ןּוא
 םעד ןּופ קילײה* .טיײקילײה עטסקילײה יד ,םוטקילײה סָאד
 ,םּוטקילײה ןּופ רענידַאּב יד ,םינהֹּכ יד רַאפ ;סָאד זיא דנַאל
 ןַא ןייז יז לָאז סע ןּוא ;ןייז סע לָאז ,טָאג ןעניד ּוצ ןענענעג סָאװ
 ןוא* .םּוטקילײה םּוצ טרָא רעקילײה ַא ןּוא ,רעזייה רַאפ טרָא
 ,טיירּב יד טנזיוט ןעצ ןּוא ,גנעל יד טנזיוט קיצנַאװצ ןּוא ףניפ
 ,םּוטנגייא םּוצ יז ,זיוה ןּופ רענידַאּב יד םיִיַול יד רַאפ ןייז לָאז
 טָאטש רעד ןּופ םּוטנגייא סָאד ןּוא"  .ןרעמַאק קיצנַאװצ רַאּפ
 ןוא ףניפ גנעל יד ןּוא ,טיירּב יד טנויוט ףניפ ןכַאמ ריא טלָאז
 םעד רַאפ ;גנּודײשּפָא רעקילײה רעד ןגעקַא ,טנזיוט קיצנַאװצ
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 ןופ ,טשריפ םעד רַאפ ןּואי .ןייז סע לָאז לארׂשי ןּופ זיוה ןצנַאג
 ןּוא ,גנּודײשּפָא רעקילײה רעד ןּופ טייז רענעי ןּופ ןּוא טייז רעד
 רעקילײה רעד ןגעקַא ,טָאטש רעד ןּופ םּוטנגייא םעד ןּופ
 -ברעמ ןּופ ,טָאטש רעד ןּופ םּוטנגייא םעד ןגעקַא ןּוא ,גנּודײשּפָא
  יװ ױזַא גנעל ַא ןּוא ,חרומ ּוצ טייז-חרומ ןּופ ןּוא ,ברעמ ּוצ טייז
 ! "חרומ םעד ויּב קרַאמעג-ברעמ םעד ןּופ ,םיקלח יד ןּופ רענייא
 / ןיא םּוטנגייא םּוצ ןייז םיא לָאז סָאד ;דנַאל םעד ןּופי קרַאמעג
 ! ,קלָאפ ןיימ ןעדווירק טינ רעמ ןלָאז ןטשריפ עניימ ןּוא ;לארׂשי
 טול ,לארׂשי ןּופ זיוה םעד ּוצ ןּבעג ןעמ לָאז דנַאל סָאד טרעיינ
 .םיטבש ערעייז

 ; ןטשריפ ריא ,ךייַא גונעג :רַאה רעד טָאג טגָאועג טָאה יװַא*

 טייקיטכערעג ןּוא טכער ,ּפָא טּוט ּביור ןּוא טכערמּוא !לאדרׂשי ןּופ
 / טָאג טגָאז ,תופידר ערעײַא קלָאפ ןיימ ןּופ ּפָארַא טמענ ,טּוט
 / ןּוא ,הָכיֵא עקיטכיר ַא ןּוא ,ןלָאשגָאװ עקיטכיר" .רַאה רעד
 לָאז תַּב ַא ןּוא הָפיֵא ןַאי* .ןייז ךייַא ייּב לָאז ,תַּב עקיטכיר ַא
 , ןַא ןּוא ,רֶמֹוח ַא ןּופ לטנעצ ַא ןטלַאה לָאז תַּב ַא :סָאמ ןייא ןייז
 ! .סָאמ רעייז ןייז לָאז רֶמֹוח ןטיול ;רֶמֹוח ַא ןּופ לטנעצ ַא הָפיֵא
 | ףניפ ,לקָש קיצנַאװצ ;הָרֵג קיצנַאװצ ןייז לָאז לקֶש רעד ןּוא
 .הָנָמ יד ןייז ךייַא לָאז ,לקָש ףניפ ןּוא ,ןעצ ,לקָש קיצנַאװצ ןּוא

  ַא :ןדײשּפָא טלָאו ריא סָאװ גנודײשּפָא יד ויא סָאד*
 / טלָאו הָפיֵא לטסקעז ַא ןּוא ,ץייוו רֶמֹוח ַא ןּופ הָפיֵא לטסקעז
  ליא -לייא ןּופ ןיד רעד ןּוא;* .ןטשרעג רֶמֹוח ַא ןּופ ןּבעג ריא
 . -תַּב ןעצ זיא סָאװ ,רֹוּכ ַא ןּופ תַּב לטנעצ ַא זיא--תַּב ןפיוא זיא
 / יד ןּופ םַאל ןייא ןּוא* .רֶמֹוח ַא זיא תַּב ןעצ םורָאװ ;רֶמֹוח ַא
 רַאפ ;לארׂשי ןּופ סעקנָאל יד ןּופ ,טרעדנּוה יײװצ רַאפ ףָאש
 | ,רעפּפָאדירפ רַאפ ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב רַאפ ןּוא ,רעפּפָאזיּפש

 .רַאה רעד טָאג טגָאז ,יײז ףיוא ןייז ּוצ רּפכמ

/! 
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 יּפָא עקיזָאדיד ןּבעג לָאז דנַאל ןּופ קלָאפ עצנַאג סָאדי
 ןלָאז טשריפ םעד ךיוא ןּוא** .לארׂשי ןיִא טשריפ םעד ּוצ גנּודייש +
 -סיג סָאד ןּוא ,רעפּפָאזיּפש סָאד ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב יד ןייז !

 יד ןיא ןּוא ,שדֹוחישאר םּוא ןּוא ,םיבֹוט-םוִי יד ןיא ,רעפּפָא
 לָאז רע ;לארׂשי ןּופ זיוה םעד ןּופ געטרעייפ עלַא ןיא ,םיתּבש :
 סָאד ןּוא ,רעפּפָאזיּפש סָאד ןּוא ,רעפּפָאדניז סָאד ןכַאמ-

 םעד רַאפ ןייז ּוצ רּפכמ ,רעפּפָאדירּפ סָאד ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב
 .לארׂשי ןּופ זיוה

 ןיא ,שדֹוח ןטשרע ןיא :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַאי*
 ַא ןָא סקָא ןגנוי ַא ןעמענ ּוטסלָאז ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטשרע

 ןהֹּכ רעד ןּוא* .םּוטקילײה סָאד ןקינײר טסלָאז ןּוא ,רעלעפ :
 ףיוא ןָאטּפױרַא ןּוא ,רעפּפָאדניז ןּופ טּולּב םעד ןּופ ןעמענ לָאז
 ןופ ןעלקניװ ריפ יד ףיוא ןּוא ,זיוה םעד ןּופ לדיטשייּב םעד
 םעד ןּופ לדיטשייּב םעד ףיוא ןּוא ,חּבומ ןּופ גנּורּפשּפָא םעד
 ןָאט ּוטסלָאז ױזַא ןּוא* .ףיױה ןטסקינײװעניא םעד ןּופ רעיוט
 ,טעזרַאּפ סָאװ ןכַאלטיא ןגעוו ןּופ ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטעּביז ןיא
 ריא טלָאז ױזַא ;טײקשירַאנ סיוא טּוט סָאװ םעד ןגעוו ןּופ ןּוא
 גָאט ןטנצרעפ ןיא ,שדֹוח ןטשרע ןיא*' .זיוה ןפיוא ןייז רּפכִמ .
 תוצמ ;נעט ןּביז בוט-םוי ַא ,חסּפ ךייַא ייּב ןייז לָאז ,שדֹוח ןּופ
 םענעי ןיא ןכַאמ לָאז טשריפ רעד ןּוא* .ןרעװ ןסעגעג לָאז

 ַא סקָא ןַא דנַאל ןּופ קלָאפ ןצנַאג םעד רַאפ ןּוא ךיז רַאפ גָאט
 ַא ןכַאמ רע לָאז בוט-םָי ןּופ געט ןּביז יד ןּוא* .רעפּפָאדניז
 ַא ןָא ,סרעדיװ ןּביז ןּוא ןסקָא ןּביז ,טָאנ ּוצ רעּפּפָאדנַארּב -
 רעפּפָאדניז ַא קָאּבנגיצ ַא ןּוא ;ןעט ןּביז יד-נָאט ַא ,רעלעפ -
 ןַא ּוצ הָפיֵא ןַא ,ןכַאמ רע לָאז רעפּפָאזייּפש ַא ןּוא=*  .גָאט ַא

 .הָפיֵא ןַא ּוצ ןיה ַא לייא ןּוא ,רעדיװ ַא ּוצ הָפיֵא ןַא ןּוא ,ּסקָא
 ,בוט-םוִי םּוא ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטנצּפּופ ןיא ,שדֹוח ןטעּביז ןיא*

 יב
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 . -דניז סָאד יװַא ;געט ןּביז יד ,עקיזָאדיד יװ ױזַא ןכַאמ רע לָאז
 / ,רעפּפָאוייּפש סָאד ױזַא ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב סָאד יױזַא ,רעפּפָא
 | .לייא סָאד יװַא ןּוא
  םעד ןּופ רעיױט רעד :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה יװַאי ןזי

 ! ןייז לָאז ,חרומ ּוצ טרעקעג זיִא סָאװ ףיוה ןטסקינײװעניא
 ! לָאז תּבש ןּופ גָאט ןיא רָאנ ,געטטעּברַא סקעז יד ןסָאלשרַאפ
 טנפעעג רע לָאז שדֹוחישאֹר ןּופ גָאט ןיא ןּוא ,ןרעװ טנפעעג סע
 | ןּופ זיוהריפ ןכרּוד ןײגנײרַא לָאז טשריפ רעד ןּוא* .ןרעװ
 ; ,רעיוט ןּופ לדיטשייּב םעד ייּב ןייטש לָאז ןּוא ,ןסיורד ןּופ רעיוט
 , "דירפ ןייז ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב ןייז ןכַאמ ןלָאז םינהֹּכ יד ןּוא
 | ןּוא ,רעיוט ןּופ לעװש םעד ףיוא ןקּוּב ךיז לָאז רע ןּוא ,רעפּפָא
 ; ןויּב ןרעװ ןסָאלשרַאפ טינ לָאז רעיוט רעד רעּבָא ;ןײנסױרַא
 | ןיא טָאג רַאפ ןקּוּב ךיז לָאז דנַאל ןּופ קלָאפ סָאד ןּוא* .טנװָא
  .שדֹוחישאר םּוא ןּוא ,םיתּבש יד ןיא ,רעיוט םענעי ןּופ גנַאגנייַא
 / ּוצ ןייז בירקמ לָאז טשריפ רעד סָאװ רעפּפָאדנַארּב סָאד ןּוא*
 ,ַא ןוא ,רעלעפ ַא ןָא ןסּפעש ןּביז זיא ,תּבש ןּופ גָאט ןיא טָאג
 ; ,רעדיװ ַא ּוצ הָפיֵא ןַא רעפּפָאזייּפש ַא ןּואי ;רעלעפ ַא ןָא רעדיו
 . ;טנַאה ןייז ןּופ ּבָאנ רעד טול רעפּפָאזייּפש ַא ןסּפעש יד ּוצ ןּוא
 , ַא :שדֹוחישאר ןּופ גָאט ןיא ןּוא" .הָפיִא ןַא ּוצ ןיה ַא לייא ןּוא
 א ןָא ;רעדיװ ַא ןּוא ,ןסּפעש סקעז ןּוא ,רעלעפ ַא ןָא סקָא רעננוי
 ! הָפיֵא ןַא ןּוא ,סקָא םעד ּוצ הָפיֵא ןַא ןּוא" .ןייז ייז ןלָאז רעלעפ
 , ןסּפעש יד ּוצ ןּוא ,רעפּפָאזייּפש ַא ןכַאמ רע לָאז ,רעדיװ םעד ּוצ
 | ןוא" .הָפיֵא ןַא ּוצ ןיה ַא לייא ןּוא ;טגָאמרַאפ טנַאה ןייז יװ יױזַא
 , ןּופ ויוהריפ ןכרּוד ןײגנײרַא רע לָאז ,טמּוק טשריפ רעד זַא
 | סָאד וַא רעּבָאי .ןײגסױרַא רע לָאז םיא ךרּוד ןּוא רעיוט
 ; רעד לָאז ,םיבֹוט-םֶוי יד ןיא טָאג רַאפ טמּוק דנַאל ןּופ קלָאפ
 , ןײגסױרַא ,ןקּוּב ּוצ ךיז רעיוטךופצ ןכרּוד ןײרַא טייג סָאװ
 , -םורָד ןכרּוד ןײרַא טייג סָאװ רעד ןּוא ,רעיוט-םורָד ןכרּוד
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 טינ ךיז לָאז רע ;רעיױטדופצ ןכרּוד ןײגסױרַא לָאז ,רעיױט
 -נײרַא םיא ךרּוד זיא רע סָאװ רעיוט םעד ךרּוד ןרעקמּוא
 רעד ןּוא* .ןײנסױרַא רע לָאז ךיז ןגעקטנַא רָאנ ,ןעגנַאגעג
 ,ןײגנײרַא רע לָאז ,ןײרַא ןעייג יז ןעוו :ײז ןשיוװצ ןייז לָאז טשריפ
 ןוא* .םענייא ןיא ןײנסױרַא יז ןלָאז ,סױרַא ןעייג יז ןעוו ןּוא
 רעפּפָאזייּפש סָאד לָאז געטרעייפ יד ןיא ןּוא םיבֹוט-םוָי יד ןיא
 יד ּוצ ןּוא ,רעדיװ ַא ּוצ הָפיֵא ןַא ןּוא ,סקָא ןַא ּוצ הָפיֵא ןַא ןייז
 .הָפיֵא ןַא ּוצ ןיה ַא לייא ןּוא ;טנַאה ןייז ןּופ ּבָאג רעד טול ןסּפעש

 ַא ,ןּברק ןקיליװײרפ ַא ןכַאמ טעװ טשריפ רעד זַא ןּואי
 ןּברק ןקיליװײרפ ַא ,רעפּפָאדירפ .ַא רעדָא ,רעפּפָאדנַארּב
 ויא סָאװ רעיוט םעד םיא רַאפ ןענעפע ןעמ לָאז ,טָאג ּוצ
 ןוא רעפּפָאדנַארּב ןייז ןכַאמ לָאז רע ןּוא ,חרומ ּוצ טרעקעג
 ןוא ,תּבש ןּופ גָאט ןיא טכַאמ רע יװ ױזַא ,רעפּפָאדירפ ןייז
 -סױרַא ןייז ךָאנ רעיוט םעד ןסילשרַאפ לָאז עמ ןּוא ;ןײגסױרַא
 .ןייג

 ַא ןכַאמ ּוטסלָאז רעלעפ ַא ןָא ןקירָאי ַא סּפעש ַא ןּואי*
 ןגרָאמירפ ןיא ןגרָאמירפ ;טָאג ּוצ גָאט ןכַאלטיא רעפּפָאדנַארּב
 וצ ןכַאמ וטסלָאז רעפּפָאזייּפש ַא ןּוא* .ןכַאמ סע ּוטסלָאז
 ןוא ,הָפיֵא ןַא ןּופ לטסקעו ַא ,ןנרָאמירפ ןיא ןנרָאמירפ םיא
 דייּפש ַא ,לעמלמעז סָאד ןצירּפשַאּב ּוצ ןיה לטירד ַא לייא
 ןכַאמ ןלָאז ייז* .דימּת ףיוא ןצעזעג עקיּביײא ;טָאג ּוצ רעפּפָא
 ןגרָאמירפ ,לייא סָאד ןּוא ,רעפּפָאזייּפש סָאד ןּוא ,סּפעש םעד
 . רעפּפָאדנַארּב קידנעטש ַא ,ןגרָאמירפ ןיא

 טעװ טשריפ רעד זַא :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא"
 סע לָאז ,הלחנ ןייז סָאד זיא ,הנּתמ ַא ןיז ענייז ןּופ ןצימע ןּבעג
 .הלחנ ַא רַאפ םּוטנגײא רעייז זיא סָאד ;ןיז ענייז ייּב ןּביילּב
 ןּופ םענייא ּוצ הלחנ ןייז ןּופ הנּתמ ַא ןּבעג טעװ רע זַא רעּבָאי*
 -יירפ ןּופ רָאי םעד ויּב ןרעהעג םיא ּוצ סע לָאז ,טכענק ענייז
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 רַאפ טיג רע סָאװ זיולּב ;טשריפ םּוצ ןרעקמּוא ךיז ןּוא *,גנּוזָאל
 טשריפ רעד ןּוא* .ייז ייּב ןּביילּב לָאז ,ןיז ענייז ּוצ הלחנ ַא
 ןּופ ןעדווירק ּוצ יז ,הלחנ סקלָאפ םעד ןּופ ןעמענ טינ לָאז
 ענייז ּוצ הלחנ ַא ןּבעג רע לָאז םּוטנגיײא ןייז ןּופ ;םוטנוײא רעייז
 ןופ רעכַאלטיא ןרעװ טײרּפשעצ טינ לָאז קלָאפ ןיימ ידּכ ;ןיז
 .םּוטננייא ןייז

 סָאװ גנַאננייַא םעד ךרּוד טכַארּבעג ךימ טָאה רע ןּואיי
 סָאװ ,םינהֹּכ יד רַאפ ןרעמַאק עקילײה יד ּוצ רעיוט טייז ןייּב
 ןַא ןעװעג זיא ןטרָאד טשרע ,ןופצ ּוצ טרעקעג ןעוועג ןענייז
 סָאד :טנָאזעג רימ ּוצ טָאה רע ןּוא* .ברעמ ּוצ לקניוו ןיא טרָא
 -דלּוש סָאד ןכָאק ןטרָאד ןלָאז םינהֹּכ יד סָאװ טרָא רעד זיא
 דייּפש סָאד ןקַאּב ןלָאז יז ּוװ ,רעפּפָאדניז סָאד ןּוא רעפּפָא
 ,ףיוה ןטסקינײװנסױא םעד ןיא ןגָארטוצסױרַא טינ ידּכ ,רעפּפָא
 .קלָאפ סָאד קילײה ןכַאמ ּוצ

 ןטסקינײװנסױא םעד ןיא טריפעגסורַא ךימ טָאה רע ןּוא*!
 ןעלקניװ ריפ יד ייּברַאפ טריפענייּבּרַאפ ךימ טָאה ןּוא ,ףיוה
 לקניװ ַא ןיא ףיוה ַא ,ףיוה לקניװ ַא ןיא ףיוה ַא טשרע ,ףיוה ןּופ
 ניײַא ןעוועג ןענייז ףיוה ןּופ ןעלקניװ ריפ יד ןיא ןּוא* .ףיוה
 ;טײרּב יד קיסיירד ןּוא ,גנעל יד קיצרעפ ,ןפיוה ענעסָאלשעג
 ןרענייטשו לייצ ַא ןּוא= .ןעלקניוו יד ןיא ןריפ יז ייּב סָאמ ןייא
 ןכיק ןּוא ,ןריפ יז ייּב םּורַא דנור ,יײז ןיא םּורַא דנור ןעוועג זיא
 רימ ּוצ טָאה רע ןּוא* .םּורַא דנור ןלייצ יד רעטנּוא טכַאמעג
 ןלָאז זיוה ןּופ רענידַאּב יד סָאװ ּבּוטשכָאק יד זיא סָאד :טגָאזעג
 .קלָאפ ןּופ רעפּפָאטכַאלש סָאד ןכָאק ןטרָאד
 ןּופ גנַאגנייַא םעד ּוצ טכַארּבעגקירּוצ ךימ טָאה רע ןוא ן

 / לעװש רעד רעטנוא ןּופ סױרַא טייג רעסַאװ טשרע ,זיוה -
 / ןעװעג זיא זיוה ןּופ טייזרעדָאפ יד םורָאװ ,חרזמ ּוצ ,זיוה ןּופ
 ,ןטנוא ןּופ טרעדינעגּפָארַא טָאה רעסַאװ סָאד ןּוא ;חרומ ּוצ

 .10 ,הכ ארקיו עז *
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 רע ןּוא* .חּבומ ןּופ םִורָד ןיא ,זיוה ןּופ טַײז רעטכער רעד ןּופ
 ךימ טָאה ןּוא ,רעיוטךופצ ןכרּוד טריפעגסורַא ךימ טָאה |

 ,רעיױט ןטסקינײװנסױא םעד ּוצ ,ןסיורד ךרוד טריפעגסױרַא
 רעסַאװ טשרע ;חרומ ּוצ טרעקעג זיא סָאװ געװ םעד ףיוא |

 .טייז רעטכער רעד ןּופ סױרַא טסילפ
 -טסעמ ַא טימ חרומ ּוצ ןעגנַאגעגסױרַא זיא ןַאמ רעד יו:

 ,ןליײא טנזיוט ןטסָאמענּפָא רע טָאה יױװַא ,טנַאה ןייז ןיא רּונש
 יד ויּב רעסַאװ-רעסַאװ ןכרּוד טריפענכרּוד ךימ טָאה ןּוא
 ךימ טָאה ןּוא ,טנזיוט ןטסָאמעגּפָא טָאה רע ןּוא* .ךַאלכענק
 טָאה רע ןּוא .ינק יד זיּב רעסַאװ--רעסַאװ ןכרוד טריפעגכרּוד -
 רעסַאװ ךרּוד טריפעגכרוד ךימ טָאה ןּוא ,טנזיוט ןטסָאמעגּפָא -

 סָאװ ךייט ַא-טנזיוט ןטסָאמענּפָא טָאה רע ןּוא .ןדנעל יד ויּב
 זיא רעסַאװ סָאד םורָאװ ,ןײגרעּבירַא טנעקעג טינ ּבָאה ךיא -

 ּבָאה ךיא סָאװ ךייט ַא ,ןעמיווש םּוצ רעסַאװ ַא ,ךיוה ןעוװעג |
 ּוטסָאה :טנָאזעג רימ ּוצ טָאה רע ןּוא"* .ןײגרעּבירַא טנעקעג טינ -

 ךימ טָאה ןּוא ,טריפעג ךימ טָאה רע ןּוא ?דניקנשטנעמ ,ןעזעג
 ..ךייט ןּופ גערּב םּוצ טכַארּבעג |

 ןענייז ךייט גערּב םייּב טשרע ,ןעמוקעגקירוצ ןיִּב ךיא יװי
 טָאה רע ןּוא* .טייז רענעי ןּופ ןּוא טייז רעד ןּופ רעמיוּב ליפ -
 -חרזמ רעד ּוצ סױרַא טייג רעסַאװ עקיזָאדסָאד :טנָאזעג רימ ּוצ -

 טעװ סע זַא ןּוא ,ןױלּפ םעד ןיא ןרעדינּפָארַא טעװ ןּוא ,טנגעג
 סָאד טעװ ,זרעסַאװו עקיּפמּוד ןּופ םי םעד ןיא ,םי ןיא ןיײרַא -

 רעדעװטעי ,ןײז טעװ סע ןּואי .ןרעװ טנוזעג רעסַאװ
 ןּבעלּפָא טעװ ,טנעמדיװ רע סָאװ שינעפעשַאּב עקידעּבעל
 רעייז ןייז ןלעװ שיפ ןּוא ,ןעמּוק ןלעװ ןכייט יד ּוװ םּוטעמּוא
 טלײהעג לָאז סעידּכ ,ןיהַא ןעמּוק ןרעסַאװ עקיזָאדיד לייװ ,ליפ -

 ןּוא* .ןעמּוק טעװ ךייט רעד ןיהּוװ ץלַא ןּבעלּפָא ןּוא ןרעװ
 זיּב ןּוא ידְנְךיִע ןּופ םיא ייּב ןייטש ןלעװ סרעשיפ ,ןייז טעװ סע -
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 ײלרעלַא ןּופ ;ןייז סע טעװ ןצענ ןטײרּפשסױא ףיוא ;םִיַלנֶעְריִע
 ,רעיי לודְגַה-םַי ןּופ שיפ יד יװ ױזַא ,שיפ ערעיײז ןייז ןלעװ םינימ
 ןלעװ רעּבירגרעסַאװ ענייז ןּוא ןּפמּוז ענייז רעּבָאי* .ליפ
 .ןּבעגעגּפָא יז ןענייז ץלַאז רַאּפ ;ןרעװ טכַאמעג טנּוזעג טינ
 ןּופ ,גערּב ןייז ףיוא ןסקַאװסױא ןלעװ ךייט םעד יב ןּואי*
 .רעייז ;ןסע םּוצ רעמיוּב ײלרעלַא ,טייז רענעי ןּופ ןּוא טייו
 שי טעװ טכּורפ רעייז ןּוא ,ןרעװ טקלעװרַאפ טינ טעװ טַאלּב
 ,,ןרעסַאװ ערעייז לײװ ,ןקיטייצ יז ןלעװ שדֹוח עלַא ;ןייגסיוא
 םּוצ ןייז טעװ טכּורפ רעייז ןּוא ;םּוטקילײה ןּופ סױרַא ןעייג יו
 | .האופר ַא רַאפ טַאלּב רעייז ןּוא ,ןסע

 , ,קרַאמעג רעד זיא סָאד :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה יױזַאי
 ןּופ םיטבש ףלעווצ יד ּוצ דנַאל סָאד ןּברַא ןכַאמ טלָאז ריא יװ
 |ןברַא סע טלָאז ריא ןּואי* .ףסֹוי רַאפ םיקלח ײװצ טימ ,לארשי
 , ןּביוהעגפיוא ּבָאה ךיא םורָאװ ,רערעדנַא רעד יװ ױזַא רענייא
 .עקיױָאדסָאד ןּוא :ןרעטלע ערעיײַא ּוצ ןּבעג ּוצ סע ,"טנַאה ןיימ
 רעד ויא סָאד ןּוא* .הלחנ ַא רַאפ ןלַאפ ךייַא לָאז דנַאל
 ,ךרּוד לּודְגַה םִי ןּופ ,טייוךופצ ןיא :דנַאל םעד ןּופ קרַאמעג
 סָאװ םִיַרבִס ,הָתֹורְּב ,תָמַחיי ;דְדֹצ ןייק טמּוק עמ זיּב ןֹולתֶח
 ; ;תָמַח ןּופ קרַאמעג םעד ןּוא קֶׂשֶמַד ןּופ קרַאמעג םעד ןשיוצ
 .קרַאמעג רעד ןּוא* .ןְרְוַח ןּופ קרַאמעג םייּב סָאװ ןֹוכיּתַה-רַצַח
 ,,קֶׂשָמַד ןּופ קרַאמעג םייּב ןֹוניֵע-רַּצַח ןייז לָאז רעהַא םי ןּופ
 יד ויא סָאד .תֶמַח ןּופ קרַאמעג רעד זיא ןופצ ּוצ ןופצ ןיא ןּוא
 ,ןְרָוַח ןשיװצ ןטסעמ ריא טלָאז טייזחרומ יד ןּוא* .טייזךופצ
 /םייּב ,לארׂשי ןּופ דנַאל םעד ןשיװצ ןּוא ,דָעלִג ןּוא קֶׂשֶמַד ןּוא
 !"חרומ יד זיא סָאד .םי"חרומ םעד זיּב קרַאמעג םעד ןּופ ,ןדרַי
 /ןרעסַאװ יד זיּב רֶמָּת ןּופ זיא םורָד ּוצ טייז-םורָד יד ןּוא* .טייז
 /זיא סָאד .לֹודְנַה-םַי םּוצ זיּב ,ךייט םּוצ זיּב ,שֶדְק-תֹובירמ ןּופ
 /-םַי רעד ויא טייז-ברעמ יד ןּוא" .םורָד ּוצ טייז-םורד יד

 .ןרָאװשעג *
 ו

' 
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 .תָמַח ןייק טמּוק עמ ּוװ ןגעקַא זיּב קרַאמעג םעד ןּופ ,לודּגַה
 .טייז-ברעמ יד זיא סָאד

 טול דנַאל עקיזָאדסָאד ןליײטעצ ךייַא טעװ ריא זַא ןּואי
 רַאפ ןפרַאװסױא סע ריא טלָאז ,זיא*י ,לארׂשי ןּופ םיטבש יד |

 ,ךייַא ןשיוװצ ןעניֹוװ סָאװ עדמערפ יד ּוצ ןּוא ,ךייַא ּוצ הלחנ ַא
 ךייַא ייּב ןלָאז יז ןּוא ;ךייַא ןשיװצ רעדניק ןרָאּבעג ןּבָאה סָאװ |

 ךיילג ;לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןשיװצ ענערָאּבעגניַא יװ ױזַא ןייז
 .לאדׂשי ןּופ רעדניק יד ןשיװצ הלחנ ַא ןלַאפ יז לָאז ךייַא טימ
 טניוװ רעדמערפ רעד סָאװ טבש םעד ןשיװצ ,ןייז לָאז סע ןּואי
 .רַאה רעד טָאג טנָאז ,הלחנ ןייז ןּבעג ריא טלָאו ןטרָאד ,םיא ייּב -
 קעדופצ ןּופ :םיטבש יד ןּופ ןעמענ יד ןענייז סָאד ןּואי ןְדמ -

 -רַצַח ,תֶמַח ןייק טמּוק עמ ויּב ןֹולתָח ןּופ געוװ םעד ןּבעל
 סע ןּוא .תֶמֵח ןּבעל ,ןופצ ּוצ קֶׂשָמַד ןּופ קרַאמעג םעדייּב ןֶניֵע
 ןּבעל ןּואי .קלח ןייא ,ןֶד רַאפ ברעמ ּוצ טייז-חרומ ןּופ ןייז לָאז -
 ןייא ,רשָא ,טייז-ברעמ זיּב טייז-חרומ ןּופ ,ןָד ןּופ קרַאמעג םעד |

 ןּוא טייז-חרומ ןּופ ,רשָא ןּופ קרַאמעג םעד ןּבעל ןּוא .קלח
 קרַאמעג םעד ןּבעל ןּואי .קלח ןייא ;ילּתפנ ,טייז-ברעמ זיּב !

 .קלח ןייא ,השנמ ,טייז-ברעמ ויּב טייז-חרזמ ןּופ ,ילּתפנ ןּופ
 -ברעמ זיּב טייז-חרזמ ןּופ ,השנמ ןּופ קרַאמעג םעד ןּבעל ןּואי
 ,םירפא ןּופ קרַאמעג םעד ןּבעל ןּוא* .קלח ןייא ,םירפא ,טייז -

 ןּבעל ןּוא .קלח ןייא ,ןבּואר ,טייז-ברעמ זיּב ןּוא טייז-חרומ ןּופ
 ,הדּוהי ,טייז-ברעמ ויּב טייז-חרזמ ןּופ ,ןבּואר ןּופ קרַאמעג םעד
 .קלח ןייא

 זיּב טייזיחרזמ ןּופ ,הדּוהי ןּופ קרַאמעג םעד ןּבעל ןּואי
 ,ןדײשּפָא טלָאז ריא סָאװ גנודײשּפָא יד ןייז לָאז ,טייו-ברעמ

 ןּוא .טייז-ברעמ ויּב טייז-חרומ ןּופ ,םיקלח יד ןּופ רענייא יװ
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 ןוא ףניפ גנעל יד ןייז לָאז ,טָאג ּוצ ןדײשּפָא טעװ ריא סָאװ
 יד רַאפ ןּואי* .טנוױט ןעצ טײרּב יד ןּוא ,טנזיוט קיצנַאװצ
 ּוצ :ןייז גנודײשּפָא עקיליײה יד לָאז ,םינהּכ יד רַאפ ,עקיזָאד
 / יד טנויוט ןעצ ברעמ ּוצ ןּוא ,טנזיוט קיצנַאװצ ןּוא ףניפ ןופצ
 ףניט םורָד ּוצ ןּוא ,טײרּב יד טנויוט ןעצ חרומ ּוצ ןּוא ,טיירּב
 / לָאו טָאג ןּופ םוטקילײה סָאד ןּוא ;גנעל יד טנזיוט קיצנַאװצ ןּוא
  ןייז לָאז לייט רעטקילײהעג רעד'* .םעד ןּופ ןטימ ןיא ןייז
 / ןיימ טיהעג ןּבָאה סָאװ קֹודָצ ןּופ רעדניק יד ןּופ םינהֹּכ יד רַאפ
 . רעדניק יד ןעװ ,טעשודנָאלּבעגקעװַא טינ ןּבָאה סָאװ ,גנוטיה
 / ןּבָאה םיִיַול יד יװ יױזַא ,טעשזדנָאלּבענקעװַא ןּבָאה לארׂשי ןּופ
 / יז רַאפ גנודײשּפָא ןַא ןייז לָאז סע ןּוא* .טעשודנָאלּבעגקעװַא
  ,ןטייקילייה ןּופ טיײקילײה ַא-דנַאל םעד ןּופ גנּודײשּפָא רעד ןּופ
 / ןנעקַא ,םיִיַול יד רַאפ ןּוא* .םיִיול יד ןּופ קרַאמעג םעד ןּבעל
  ,גנעל יד טנויוט קיצנַאװצ ןּוא ףניפ ,םינהֹּכ יד ןּופ קרַאמעג םעד
 / קיצנַאװצ ןּוא ףניפ גנעל עכַאלטיא ;טנזױט ןעצ טיירּב יד ןּוא
 / טינ ןופרעד ןלָאז יז ןּוא* .טנזיוט ןעצ טיירּב יד ןּוא ,טנזיוט
 / סָאד ןּבענרעּביא טיִנ ןּוא ,ןטיײּבסױא טינ לָאז עמ ןּוא ,ןפיוקרַאפ
 | .טָאג ּוצ קילײה יא סע םורָאװ ,דנַאל םעד ןּופ עטשרע

 / רַאפו ,טיירּב רעד ןיא ןּבײלּב סָאװ טנזיוט ףניפ יד ןּוא;*
 / ,קידעכָאװ ןייז לָאז סָאד ,טנזיוט קיצנַאװצ ןּוא ףניפ יד ןּופ טנעל
 / יד ןּוא ;ץַאלּפ ןעיירפ ַא רַאפ ןּוא ,ןעניֹוװ םּוצ טָאטש ַא רַאפ
 / ;ןסָאמ עריא ןענייז סָאד ןּוא* .םעד ןּופ ןטימ ןיא ןייז לָאז טָאטש
 / ריפ טייז-םורָד ןּוא ,טרעדנּוה ףניפ ןּוא טנזיוט ריפ טייוךופצ
 / ןּוא טנזיוט ריפ טייז-חרומ ןּופ ןּוא ,טרעדנּוה ףניפ ןּוא טנזיוט
 / .טרעדנּוה ףניפ ןּוא טנזיוט ריפ טייז-ברעמ ןּוא ,טרעדנּוה ףניפ
 / ײװצ ןופצ ּוצ :טָאטש רעד ּוצ ןייז לָאז ץַאלּפ רעיירפ ַא ןּוא
 .  ,קיצפּופ ןּוא טרעדנוה ײװצ םורָד ּוצ ןּוא ,קיצּפּופ ןּוא טרעדנּוה
  .ײװצ ברעמ ּוצ ןּוא ,קיצפופ ןּוא טרעדנוה ײװצ חרזמ ּוצ ןּוא
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 רעד ןיא רעּביא טּבײלּב סָאװ ןּואי* .קיצפּופ ןּוא טרעדנּוה
 ,חרזמ ּוצ טנזיוט ןעצ ,גנּודײשּפָא רעקילײה רעד ןגעקַא ,גנעל
 רעקילײה רעד ןגעקַא זיא סָאװ סָאד--ברעמ ּוצ טנזיוט ןעצ ןּוא
 יד רַאפ טיורּב רַאפ ןייז ןּופרעד םּוקנײַא רעד לָאז ,גנּודײשּפָא
 רעד ןיא ןטעּברַא סָאװ יד ןּוא* .טָאטש רעד ןּופ רעטעּברַא
 .לארׂשי ןּופ םיטבש עלַא ןּופ-ןטעּברַאַאּב סע ןלָאז ,טָאטש
 ןּוא ףניפ ףיוא טנזיוט קיצנַאװצ ןּוא ףניפ ,גנודײשּפָא עצנַאנ יד"
 עקילײה יד ןדײשּפָא ריא טלָאז קידכעקעריפ ;טנזיוט קיצנַאװצ
 .טָאטש רעד ןּופ םּוטנגײא םעד טימ גנּודײשּפָא

 רעד ןּופ ;טשריפ םעד רַאפ ןייז לָאז עקירעּביא סָאד ןּוא*י
 ןּופ ןּוא גנודײשּפָא רעקילײה רעד ןּופ טייז רענעי ןּופ ןּוא טייז
 קיצנַאװצ ןּוא ףניפ יד ןגעקַא ,טָאטש רעד ןּופ םוטנוײא םעד
 ּוצ ןּוא ,חרומ ּוצ קרַאמעג םעד זיּב גנודײשּפָא רעד ןּופ טנזיױט
 קרַאמעג םעד זיּב טנויוט קיצנַאװצ ןּוא ףניפ יד ןגעקַא ברעמ
 עקילײה יד ןּוא ;טשריפ םעד רַאפ ,םיקלח יד ןגעקַא ,ברעמ ּוצ
 ןּופ ןטימ ןיא ןייז לָאז זיוה ןּופ םּוטקילײה םעד טימ גנּודַײשּפָא
 םּוטננייא סָאד ןּוא ,םיִיַול יד ןּופ םּוטנגייא סָאד ןּוא= .םעד
 ;טשריפ ןרַאפ סָאװ םעד ןּופ ןטימ ןיא ןייז לָאז ,טָאטש רעד ןּופ
 ןּופ קרַאמעג םעד .ןשיווצ ןּוא הדּוהי ןּופ קרַאמעג םעד ןשיװצ
 .טשריפ םעד רַאפ ןייז לָאז ןימינּב

 ,טייז-ברעמ זיּב טייז-חרומ ןּופ :םיטבש עקירעּביא יד ןּוא
 ןּופ ,ןימינּב ןּופ קרַאמעג םעד ןּבעל ןּוא .קלח ןייא ,ןימינּב
 םעד ןּבעל ןּוא= .קלח ןייא ,ןועמש ,טייז-ברעמ זיּב טייז-חרזמ
 ,רכָׂשֹׂשי ,טייז-ברעמ זיּב טייז-חרומ ןּופ ,ןועמש ןּופ קרַאמעג
 טייז-חרומ ןּופ ,רכָׂשׂשִי ןּופ קרַאמעג םעד ןּבעל ןּוא* .קלח ןייא
 קרַאמעג םעד ןּבעל ןּוא= .קלח ןייא ,ןולובז ,טייז-ברעמ ויּב
 ןוא* .קלח ןייא ,דֶנ ,טייז-ברעמ זיּב טייז-חרומ ןּופ ,ןולובז ןּופ
 רעד לָאז ,םורָד ּוצ טייז םורָד ןיא ,דָנ ןּופ קרַאמעג םעד ןּבעל
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 ןויּב ,שֵדק-תַבירמ ןּופ ןרעסַאװ יד ויּב רֶמָּת ןּופ ןייז קרַאמעג
 טלָאז ריא סָאװ דנַאל סָאד זיא סָאד*  .לודְגַה-םַי םּוצ ויּב ,ךייט
 סָאד ןּוא ,לארׂשי ןּופ םיטבש יד ּוצ הלחנ ַא רַאפ ןפרַאװסױא
 .רַאה רעד טָאג טגָאז ,ןעגנולײטניַא ערעיײז ןענייז

 טייזךופצ ןּופ :טָאטש רעד ןּופ ןזָאלסױא יד ןענייז סָאד ןּוא"
 יד ןּוא*: ;סָאמ ןפיוא !ןעגנַאטשו טרעדנוה ףניפ ןּוא טנזיוט ריפ
 םיטבש יד ןּופ ןעמענ יד ףיוא ןייז ןלָאז טָאטש רעד ןּופ ןרעיוט
 ;רעניײא ,ןבּואר ןּופ רעיוט רעד :ןופצ ּוצ ןרעיוט ירד ;לארׂשי ןּופ
 ןּוא* .רענייא ,יִוֵל ןּופ רעיוט רעד ;רעניײא ,הדּוהי ןּופ רעיוט רעד
 :ןרעױט ירד ןּוא ,טרעדנּוה ףניפ ןּוא טנויוט ריפ טייז-חרומ ּוצ
 ;רעניײא ,ןימינּב ןּופ רעיוט רעד ;רעניײא ,ףסֹוי ןּופ רעיוט רעד
 ןּוא טנזיוט ריפ טייז-םורָד ןיא ןּוא* .רענייא ,ןֶד ןּופ רעיוט רעד
 ןּופ רעיױט רעד :ןרעוט ירד ןּוא ,סָאמ ןפיוא טרעדנוה ףניפ
 ןּופ רעיוט רעד ;רענייא ,רכָׂשׂשי ןּופ רעיוט רעד ;רענײא ,ןֹועמש
 ;טרעדנּוה ףניפ ןּוא טנזיוט ריפ טייז-ברעמ*+ .רענייא ,ןולּובז
 ןּופ רעיוט רעד ;רעניײא ,דָג ןּופ רעיוט רעד :יירד ןרעיוט ערעייז
 ,םּורַא דנור** .רענייא ,ילּתפנ ןּופ רעיוט רעד ;רעניײא ,רשֶא
 ןּופ ןייז לָאז טָאטש רעד ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא .טנזיוט ןצכַא
 .יױטרָאד-זיא--הוהי :גָאט םענעי

 .הָמָׁש הוהי



 רשע ירת





 ַעַׁשֹוה

 דמוא יד ןלעטשּוצרָאּפ הנֹוז ַא ּבײװ ַא רַאפ טמענ עַׁשֹוה

 א לארׂשי ןּופ טפַאשיירט

 1 ב לארׂשי ןּוא הדּוהי ןּופ רעדניק יד ּוצ הֹאּובנ טסיירט ַא

 4 ב לארׂשי ןּופ טּפַאשײרטמוא רעד רַאפ גָאנָא ףָארטש ַא

 דליּב סלַא יורפ עיירטעגמּוא ןַא רעדיװ טמענ איבנ רעד

 יה לארׂשי ןּופ

 + ר םינהּכ יד ןּופ ןּוא קלָאפ םעד ןּופ טייקידעז יד

 5- + הדּוהי ּוצ האּובניּפָארטש ַא

 -רַאפ יד ןּוא ,ןרַאה יד ןּוא םינהּכ יד ןּופ טײקידנז יד

 !+ ה ףָארטש רעייז ןּוא ,קלָאֿפ םעד ןּופ טײקנּברָאד

 ו "ה ןֹורמֹוש ןּופ טייקידניז ןּוא יירענידנצעג יד

 א 2 לארׂשי ןּופ ןרעװ ןָאטעגּפָא טעװ דיירפ יד

 ײז ןלעװ רעקלעפ יד ןשיװצ ,ןעמּוק ןלעװ געטּפָארטש יד

 יב ׂ ןעלנָאװ

 9 י ןכערּברַאפ ענייז רַאּפ גנּוטלעגרַאפ יד ןגירק טעװ לארׂשי

 ןּופ טײקרַאּבקנַאדמּוא יד ןּוא לארׂשי ּוצ טיײקסטונ סטָאג

 | אי | לארׂשי

 ?  - +ב טָאג ּוצ יירטמוא לאֵרׂשי זיא ןָא גָאט ןטשרע ןייז ןופ {

 .דניז עניז רעּביא ןדעװשרַאפ טעװ טייקסיורג .סלארׂשי |

 1 .ע גנֹומירַאּברעד ןָא יז ןָא ןייז םֹקֹונ ךיז טעװ טָאג

 טעװ הכרּב סטָאג ןּוא טָאנ ּוצ ןרעקמּוא ךיז טעװ לארׂשי

 1 יו : םיא ףיוא ןייז רעדיװ :



 לֵאֹוי

 ןפיוא ןקירעשײה הנחמ עקידארומ ַא טקיש ןרָאצ ןייז ןיא טָאנ
 | = דנַאל

 -רעד טָאג ןּוא ,טָאג ּוצ ןטעּב םינהּכ יד ןּוא קלָאפ סָאד
 6 'ב דנַאל ןפיוא ךיז טמירַאּב

 ךיז טעװ טָאג ןעװ גָאט רעקיטכרָאפ ןּוא רעסיורג רעד

 ןקילעומײל ןּוא רעקלעפ יד ןטּפשמ ןּוא ןקעלּפט

 עא לארשי ןּוא הדּוהי

 סֹומָע

 עקימּורַא עלַא ןּוא הדּוהי ןפָארטשַאּב ּוצ ןֹויִצ ןּופ טמּוק טָאנ

 ז ?א ןכערּברַאפ ערעײז רַאּפ רעקלעפ

 ו זא לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןנעק האּובניּפָארטש

 + יה ןעמּוק ןעקירעשייה :סֹומָע ןּופ גנּואעז עטשרע

 4  דרעיד טרעצרַאפ רעיפ ַא :סֹוּמֵע ןּופ גנּואעז עטײװצ

 א עניײלּב ַא טימ טייטש טָאג :םֹומָע ןּופ גנּואעז עטירד

 10 ז יי םייּב ןסֹומַע טרטמרַאּפ רעטסירּפנצענ רעד הָיצַמַא

 6 3 איבנ ַא ןרָאװעג זיא רע יױזַא יװ טליײצרעד סֹומָע

 (. 8 סּביױארעמּוז טימ ּברָאק ַא :סֹומָע ןּופ גנואעז עטריפ

 16 האיובנ-פָארטש ַא

 טסייה ןּוא חּבומ ןפיוא טייטש טָאג :םֹומָע ןּופ גנואעז עטפניפ

 יט ףָארטס ןייז ןָא טגָאז ןּוא לּפמעט םעד ןכערּבעצ

 ךיירניניק עקידניז סָאד ,ּביל טָאנ ןענייז רעקלעפ עלַא

 7 'ט רע טניליטרַאפ רעּבָא

 ןלעװ עקידניז יד .ןניליטרַאּפ טינ ןצנַאנ ןיא רע טעװ לארׂשי
 3 ט ןטכירפיוא רע טעװ עקירעּביא יד ןּוא ןּברַאטש

11 



 הָידַבֹוע

 ֹא םֹודָא ןּופ גנַאגרעטנּוא רעד

 הנֹוי

 רַאפ ףָארטש ןייז .הונינ ןייק האּובִנ ַא טימ ןהנֹוי טקיש טָאנ

 א לעפַאּב סטָאנ ןליפרעד ןלעװ טינ

 ב שיפ ןּופ דײװעגניא יד ןיא הלפּת סהנֹי

 הבישּת ןעּוט רעניוװַאּב יד ,הונינ ןיא האּובנ ןייז טנָאז הנוי

 : יז ןּוכ ּפָא ךיז טּוט ןרָאצ סטָאנ ןּוא

 ד םִיא ּוצ רסּומ סטָאנ ,שירעגרע סהנז

 הָכימ

 א לארׂשי ןּוא ןֹורמׂש ןפָארטשַאּב טמּוק טָאנ

 םיאיבנ יד .רעריפ יד ןּוא טײל עסיורג יד ןּופ טייקידניז יד

 ב קלָאפ ןּופ םינהּכ יד ןּוא

 ֹד רעקלעפ עלַא ןשיװצ טייקיטכערעג ןּוא םולש

 ד ןֹויִצ ןטכירפיוא רעדיװ ןּוא קלָאפ ןייז ןעלמַאזניײא טעװ טָאג

 : קלָאפ ןייז טימ טּפשמ ַא טָאה טָאנ

 ז רעניױװַאּב עריא ןּופ טייקידניז רעד רעּביא גָאלק סנֹויצ

 גנּומירַאּברעד סטָאנ ףיוא גננעּפָאה סנֹויִצ =

 םּוחנ

 א  הלּפמ סהַינ ףיוא האּובנ .טנייפ ענייז ןָא המקנ סטָאנ

 ַזזַז

= 



 קּוקַבַח

 סָאװ ןטייקיטכערעגמּוא יד ףיוא ךיז טגָאלקַאּב איבנ רעד

 | א טלעװ רעד ןיא ןעשעג

 5 א טלעװיד ןענניװצַאּב ןעמּוק סָאװ םידׂשַּכ יד ןגעװ גָאזנָא רעד

 25 א .ןטכערמּוא סעשר םעד ףיוא גָאלק סאיבנ םעד

 א איבנ םעד ןּופ ןפּורסיואייוו ןּוא ןגָאזנָאּפָארטש

 ןעגנערּב ןּוא טנייפ ענייז טימ ןענעכער ּוצ ךיז טמּוק טָאג

 1 יב טייקיטכערעג

 היִנפַצ

 | א עקידניז יד ןּוא רענידנצעג יד רעּביא גָאזנָאפָארטש ַא

 א רעקלעפ יד רעּביא גָאזנָאפָארטש ַא

 ריא ןּוא ,דניז ריא רַאפ םִיַלָשּורי רעּביא גָאזנָאפָארטש

 ריי םעד ךָאנ גנוזילרעד

 יֵגַח

 א שדקמה-תיּב ןטײװצ םעד ןעיוּב ּוצ ףּורפיוא

 טמּוק סָאװ הכרּב סטָאג ןּוא שדקמה-תיּב םעד ןּופ טכַארּפ יד

 1 אב םיא טימ

 הירכו

 | א טָאג ּוצ ןרעקּוצמּוא ךיז טפּור איבנ רעד

 7 א סױרַא ןעייג סָאװ רעטייר דרע רעד רעּביא :גנּואעז עטשרע

 ן 8 סרעטסניימ ריפ ןּוא רענרעה ריפ :גנּואעז עטייװצ

 5; 12 , רּונשטסעמ ַא טימ ןַאמ ַא :גנואעז עטירד

 {1צ



 רעד ןּוא ,טָאג רַאפ עּוׁשֹוהְי לודגדהֹּכ רעד :גנּואעז עטריפ

 םיא ןּבעל ןטׂש

 הרֹונמ ענרעדליג ַא :גנואעז עטפניפ

 הליגמ עקידעילפ ַא :גנּואעז עטסקעז

 ןירעד יורפ ַא טימ סָאמ ַא :גנואעז עטעּביז

 ןגעװטייר ריפ :גנואעז עטכַא

 ןלבּבּורז רַאפ ןיורק יד

 ז םיתינעּת יד ןטלַאהנָא ןלָאז יז ּביױא ןגערפ טייל-תולָג יד

 ןעמּוק סָאװ געט עכַאלקילג יד ןּופ גָאונָא סאיבנ םעד

 חישמה ךלמ םעד ןּוא טייצ-הלּואג רעד ןּופ גָאזנָא

 אי רעכּוטסַאּפ עטכעלש יד ןּופ דליּב סָאד

 בי יזןרענעלַאּב סָאװ טנייפ יד ןּופ םִיַלָשּורי ןייז ליצמ טעוו טָאג

 ןלעװ תואיבנ עשלַאפ ןּוא טסנידנצעג ןּוא טייקנײרמּוא

 י ןרעוו ןָאטעגּפָא

 ןעמּוק ןלעװ סָאװ רעקלעפ יד טימ ןטלַאה המחלמ טעװ טָאג

 די .םיַלָשּורי ףיוא

 רעקלעפ עלַא רַאפ טרָא רעקילײה רעד ןרעװ טעװטםִיִלָשּורי

 די טָאג ןעניד ןעמּוק ןלעװ יז ןיהּוװ

 = +={ יש

 -ז

 --ז

--- 
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 יכָאלַמ

 בקעי ּוצ טפַאשּביל סטָאג
 א טָאג ןּופ דובּכ םעד הזבמ ןענייז םינהֹּכ יד
 ןגעק ןּוא ;רעּבײװ עשירענידנצעג טימ ןּבָאה הנּותח ןגעק

 . ךיז ןטג
 טמּוק טּפשמ סטָאג ןּופ גָאט רעד

 : איִבָנַה ּוהָיִלֲא ןקיש טעװ טָאג
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 ַעֵשֹוה

 , ןּופ ןּוז םעד ַעֵׁשֹוה ּוצ ןעוװעג זיא סָאװ טָאג ןּופ טרָאװ סָאדי א
 םיכלמ יד ,הָיקזִחי ,זָחָא ,םֶתֹוי ,הָיְּוע ןּופ געט יד ןיא ,ןירַאּב

 םעד ,ןשָאֹוי ןּופ ןּוז םעד םָעבְרִי ןּופ געט יד ןיא ןּוא ,הדּוהי ןּופ
 .לארׂשי ןּופ ךלמ

 טָאה ,ןֵצָׂשֹוה ּוצ טדערעג טָאה טָאג סָאװ עטשרע סָאדי = |
 :ןֵעַׁשֹוה ּוצ טנָאזעג טָאג -

 ,הנֹוז ַא ּבײװ ַא ריד םענ יג
 ,הנֹוז ַא ןּופ רעדניק ןּוא
 ,דנַאל סָאד ןייז הנזמ טּוט הנומ םורָאװ
 .טָאג רעטניה ןּופ קעװַא

 ןופ רעטכָאט יד רֶמֹוג ןעמּונעג טָאה ןּוא ןעגנַאגעג רע זיא*
 ןרָאּבעג םיא טָאה ןּוא ,ןרָאװעג קידעגָארט זיא יז ןּוא ,ןעמִיַלבִד |

 :טנָאזעג םיא ּוצ טָאה טָאג ןּוא* .ןּוז ַא !
 ,לאָעְרוִי ןעמָאנ ןייז ףּור - !

 ,עלײוו ןיילק ַא ךָאנ םורָאװ
 לאֶעְרזִי ןּופ טּולּב םעד רַאפ ןענעכער ךיז לעװ ךיא ןּוא
 ,אּוהְי ןּופ זיוה םעד טימ
 הכּולמ יד ןרעטשרַאּפ לעװ ךיא ןּוא

 .לארׂשי ןּופ זיוה םעד ןּופ -
 - ןגָאט םענעי ןיא ןייז טעװ סע ןּוא" -

 .לאָעְרזִי לָאט ןיא לארׂשי ןּופ ןגיוּב םעד ןכערּבעצ ךיא לעװ
 ןרָאּבעג טָאה ןּוא ,ןרָאװעג קידעגָארט רעדיװ זיא יז ןּוא"

 :טנָאזעג םיא ּוצ טָאה רע ןּוא .רעטכָאט ַא

0 



 2 ב-7 א עשֹוה :

 ,הָמָחּור-אל ןעמָאנ ריא ףּור
 ןּבָאה תונמחר טינ רעדיװ רעמ לעװ ךיא םורָאװ
 | ,לארׂשי ןּופ זיוה םעד ףיוא
 .ןּבעגרַאפ יז ךיא לָאז ןּבעגרַאפ זַא
 הדּוהי ןּופ זיוה םעד ףיוא רעּבָאי
 ,ןּבָאה תונמחר ךיא לעװ
 ,טָאג רעייז הוהי ךרוד ןפלעה יז לעװ ךיא ןּוא
 ןגיוּב ךרוד ןפלעה טינ יז לעװ ךיא ןּוא
 ,המחלמ ךרּוד ןּוא דרעוװש ךרּוד ןּוא
 .רעטייר ךרּוד ןּוא דרעפ ךרוד

 / קידענָארט זיא יז ןּוא ,ןהָמָחּוראל טניוװטנַא טָאה יז ןּואי
 | :טנָאזעג טָאה רע ןּואי .ןּוז ַא ןרָאּבעג טָאה ןּוא ,ןרָאװעג

 ,יימַע-אֹל ןעמָאנ ןייז ףּור
 ,קלָאפ ןיימ טינ טייז ריא םורָאװ
 .רערעײַא טינ ןיּב ךיא ןּוא

 לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ לָאצ יד ןּואי -
 ,םי ןּופ דמַאז רעד יװ ױזַא ןייז טעװ

 ;ןרעװ טלייצעג טינ ןּוא ןטסָאמעג טינ ןעק סָאװ
 ,ןייז טעװ סע ןּוא
 :ןרעװ טגָאזעג טגעלפ יז ּוצ סָאװ טָאטשנָא
 ,קלָאפ ןיימ טינ טייז ריא
 :ןרעװ טגָאזעג יז ּוצ טעװ
 .טָאג ןקידעּבעל םעד ןּופ רעדניק
 לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא הדּוהי ןּופ רעדניק יד ןּוא*
 ,םענייא ןיא ןעלמַאזנייַא ךיז ןלעװ
 ,ןַאמטּפױה ןייא ןכַאמ ךיז ןלעװ יז ןּוא
 ,דנַאל םעד ןּופ ןײגפױרַא ןלעװ יז ןּוא

 .קלאפ ןיימ טינ ײ



1 
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 עשֹוה 9-3 ב

 יה

 .לאָעְרוִי ןּופ גָאט רעד ןייז טעװ סיורג םורָאװ |
 * .ייֵמַע :רעדירּב ערעײַא ּוצ טגָאװ !
 .-הָמָחּור :רעטסעווש רעיײַא ּוצ ןּוא |
/ 

 ,ךייַא טגירק ,רעטומ רעײַא טימ ךייַא טגירקי !
 ;ןַאמ ריא טינ ןיּב ךיא ןּוא ,ּבײװ ןיימ טינ זיא יז םורָאװ |
 ,םינּפ ריא ןּופ תּונז ריא ןָאטּפָא יז לָאז ןּוא |

 .טסירּב עריא ןשיוװצ ןּופ ףואינ ריא ןּוא -
 ,עטעקַאנ ַא ןָאטסױא יז ךיא לעװ טינַאי
 ;טּפַאשנרָאּבעג ריא ןּופ גָאט ןיא יװ ןייטש ןזָאל יז ןּוא
 ,רּבדמ ַא יװ ןכַאמ יז לעװ ךיא ןּוא !

 ,דנַאל ןקּורט ַא יװ ןרעוו ןזָאל יז ןּוא
 .טשרָאד טימ ןטייט יז ןּוא

 ,ןעמירַאּברעד טינ ךיא לעװ רעדניק עריא ןּוא"
 .ייז ןענייז תּונז ןּופ רעדניק םורָאװ |

 ,רעטּומ רעייז טָאה ןעװעג הנזמ םורָאװי
 .ןרעניװעג רעייז ךיז טָאה טסואימרַאפ |
 :טנָאזעג טָאה יז םורָאװ |
 ,רעּבָאהּביל עניימ ךָאנ ןייג לעװ ךיא -

 ,רעסַאװ ןיימ ןּוא טיורּב ןיימ ןּביג סָאװ יד
 ,קנַארט ןיימ ןּוא לייא ןיימ ,סקַאלפ ןיימ ןּוא לָאװ ןיימ -
 ,רענרעד טימ געװ ןייד לעטשרַאפ ךיא ,עז םּורדִי !
 ,ריא םּורַא םַאצ ַא ןעמַאצרַאפ לעװ ןּוא -

 .ןעניפעג טינ ןגעטש עריא לָאז יז זַא
 ,ןכיירגרעד טינ יז ןּוא רעּבָאהּביל עריא ןגָאיכָאנ טעװ יז ןּוא
 ;ןעניפעג טינ ןּוא ןכּוז יז טעװ יז ןּוא -
 :ןגָאז טעװ יז ןּוא !
 ,ןַאמ ןטשרע ןיימ ּוצ ןרעקמּוא ךיז ןּוא ןייג לעװ ךיא -

 .עטמירַאּברעד 2 .קלָאפ ןיימ ײ



 16-10 ב עשֹוה 4

 .דנּוצַא יװ ןעוװעג רעסעּב רימ זיא לָאמסנעד םורָאװ
 ןּבעגעג ריא ךיא ּבָאה סָאד זַא ,טינ סיײװ יז ןּואי

 ;ליײא סָאד ןּוא ,ןייװ םעד ,האּובּת יד
 ,טרעמעג ריא ּבָאה ךיא סָאװ דלָאג ןּוא רעּבליז סָאד ןּוא
 : .לַעַּב ףיוא ןָאטרַאפ יז ןּבָאה
 ,טייצ ריא ןיא האּובּת ןיימ ןעמענקירּוצ ךיא לעװ םּורדיי

 ,טייצ רעטלעטשעג ןייז ןיא ןייוו ןיימ ןּוא
 ,סקַאלפ ןיימ ןּוא לָאװ ןיימ ןסײרקעװַא לעװ ךיא ןּוא
 .ןקעדרַאפ ּוצ טײקטעקַאנ ריא ןעװעג זיא סָאװ

 דנַאש ריא ןקעלּפטנַא ךיא לעװ דנּוצַא ןּוא:*
 ,רעּבָאהּביל עריא ןּופ ןגיוא יד רַאפ
 .טנַאה ןיימ ןּופ ןייז ליצמ טינ יז טעװ רענייק ןּוא
 ;דיירפ עצנַאג ריא ןרעהפיוא ןכַאמ לעװ ךיא ןּוא

 ,תּבש ריא ןּוא ,שדֹוח-שאֹר ריא ,בוטיםוִי ריא
 .געטרעייפ עריא עלַא ןּוא
 ,םיוּבנגייפ ריא ןּוא קָאטשנײװ ריא ןטסיװרַאפ לעװ ךיא ןּואי

 ,רימ יז ןענייז הנּתמ ַא :טנָאזעג טָאה יז סָאװ
 ;ןּבעגעג רימ ןּבָאה רעּבָאהּביל עניימ סָאװ
 ,דלַאװ ַא רַאפ ןכַאמ יז לעװ ךיא ןּוא
 .ןסעפיוא יז טעװ דלעפ ןּופ היח יד ןּוא
 ריא טימ ןענעכער ךיז לעװ ךיא ןואי*

 ,רעטעג-לעַּב יד ןּופ געט יד רַאפ
 ,יײז ּוצ טרעכיירעג טָאה יז סָאװ
 .,גנוריצ ריא ןּוא ןעגניריוא עריא ןָאטעגנָא ןּוא
 ,רעּבָאהּביל עריא ךָאנ ןעננַאנעג ןּוא
 .טָאג טנָאז ,ןסעגרַאפ יז טָאה רימ ןָא ןּוא
 ,רעּביא יז דער ךיא ,עז רעּבָא*

 ,רּבדמ ןיא ןריפקעווַא יז לעװ ןּוא
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 .ןצרַאה ריא ּוצ ןדער לעװ ןּוא
 ,לָאמסנעד רענטרעגניײװ עריא ןּבענּפָא ריא לעװ ךיא ןּואיי !
 ;גנונעפָאה ןּופ ריט ַא רַאפ "רעמּוק ןּופ לָאט םעד ןּוא |
 טנגוי ריא ןּופ געט יד ןיא יו ןעגניז ןטרָאד טעװ יז ןּוא |

 .םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןײנפױרַא ריא ןּופ גָאט ןיא יו ןּוא
 ,טָאג טגָאז ,גָאט םענעי ןיא ןייז טעװ סע ןּואי*

 ,:ןַאמ ןיימ :ןפּור ּוטסעװ
 .רַאהרעּביױא ןיימ :ןפּור טינ רעמ ךימ טסעוו ןּוא |

 ריא ןּופ רעטענילַעַּב יד ןּופ ןעמענ יד ןָאטּפָא לעװ ךיא ןּואי
 ,ליומ

 .ןעמָאנ רעיז טימ ןרעװ טכַאדעג טינ רעמ ןלעװ יז ןּוא
 ,גָאט םענעי ןיא דנּוּב ַא ןסילש יז לעװ ךיא ןּוא*

 ,למיה ןּופ לגיופ םעד טימ ןּוא ,דלעפ ןּופ היח רעד טימ
 .דרע רעד ןּופ ץרש םעד טימ ןּוא
 ןּופ ןכערּבעצ ךיא לעװ המחלמ ןּוא דרעוװש ןּוא ןגיוּב ַא ןּוא

 ,דנַאל - לק0= }

 .טייקרעכיז ןיא ןגיל ןכַאמ יז לעװ ךיא ןּוא
 ,קיּבײא ףיוא רימ ּוצ ןסנקרַאפ ךיד לעװ ךיא ןּואי

 ,שיקיטכערעג טימ ןּוא טכער טימ רימ ּוצ ןסנקרַאפ ךיד ןוא
 .טײקיצרַאהמירַאּב טימ ןּוא דָאנעג טימ ןּוא

 ,טפַאשיירט טימ רימ ּוצ ןסנקרַאפ ךיד לעװ ךיא ןוא*
 .טָאנ ןענעקרעד טסעוװ ןּוא
 ,גָאט םענעי ןיא ןייז טעװ סע ןּואי

 ,טָאג טגָאז ,ןרעפטנע ךיא לעװ
 ,ןעלמיה יד ןרעפטנע ךיא לעװ
 ,דרע רעד ןרעפטנע ןלעוװ יז ןּוא -
 .יָלֲעַּב ג .יִשיִא ב .רֹוכָע לָאט םעד * = - |

 יי יי עז ניי יריד יט יע. עא ראי, = 56 =

 עי יע יי יי יע, יי יי יי +

: 

5 
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 ,האּובּת רעד ןרעפטנע טעװ דרע יד ןוא*י
 ,לייא םעד ןּוא ,ןײװ םעד ןּוא
 .לאָעְרזִי ןרעפטנע ןלעװ יז ןּוא

 ,דנַאל ןיא ןעײזנייַא רימ יז לעװ ךיא ןּוא**
 ,עטמירַאּברעד טינ יד ןעמירַאּברעד לעװ ךיא ןּוא
 ' ,ּוטסיּב קלָאפ ןיימ :קלָאפךיײמ-טינ ּוצ ןנָאז לעװ ןּוא
 .טָאג ןיימ :ןגָאז טעװ רע ןּוא

 :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה טָאג ןּואי }
 ,יורפ ַא ּביל ּבָאה רעדיװ יג
 ;עטּפאונ ַא רעּבָא ,רעּבָאהּביל ַא ןּופ טּבילעג
 ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּביל טָאה הוהי יװ ױזַא
 ,רעטעג עדמערפ ּוצ ךיז ןרעק יז ןּוא
 .סנכּוקנּבױרט ּביל ןּבָאה ןּוא

 . ןּוא ,קיטשרעּבליז ןצפּופ רַאפ טפיוקעג רימ יז ךיא ּבָאה;
 ריא ּוצ ּבָאה ךיא ןּוא* .ןטשרעג ְךֶתֶל ַא ןּוא ,ןטשרעג רֶמֹוח ַא
 | .:טגָאזעג

 | ,ןילַא ןציז רימ ּוטסלָאז געט ליפ
 ,ןייז הנומ טינ טסלָאז
 ,ןַאמ ןייק ּוצ ןרעהעג טינ ןּוא
 .ריד ןגעק ךיא ןכיײלגסעד ןּוא
 לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןלעװ געט ליפ םורָאװ*
 ,רַאה ַא ןָא ןּוא ,ךלמ ַא ןָא ןציז
 ,ןייטשלייז ַא ןָא ןּוא ,רעפּפָאטכַאלש ַא ןָא ןּוא
 .םיפ ךּת ןּוא דֹוּפֵא ןַא ןָא ןּוא
 ,ןרעקמּוא ךיז לארשי ןּופ רעדניק יד ןלעװ ךָאנרעד"

 ,טָאג רעייז הוהי ןכּוז ןלעװ יז ןּוא
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 ,ךלמ רעייז דוד ןּוא
 ,סטּוג יז ּוצ ןּוא הוהי ּוצ ןטסננַא ןלעװ יז ןּוא
 .געט יד ןּופ ףוָס ןיא

 ,לארׂשי ןּופ רעדניק ריא ,טָאג ןּופ טרָאװ סָאד טרעהי די
 ,דנַאל ןּופ רעניוװַאּב יד טימ גירק ַא טָאה טָאג םורָאװ
 ,דָאנעג ןייק ןּוא תמא ןייק לײװ
 .דנַאל ןיא ָאטינ זיא טָאג ןּופ גנונעקרעד ןייק ןּוא

 ןטייט ןּוא ןענעקייל ןּוא ןרעוושי |

 יי א לא ר 5 עמ עא ר "רשי

 ,טײרּפשרַאפ ןענייז ,ןייז הנזמ ןּוא ןעבנג ןּוא
 .ןָא ךיז טריר טּולּב ןָא טּולּב ןּוא
 ,דנַאל סָאד ןרעיורט טעװ םּורדּי
 ,ןירעד רעניֹוװ רעכַאלטיא טעװ ןרעװ טקלעװרַאפ ןּוא
 ;למיה ןּופ לגיופ ןטימ ןּוא ,דלעפ ןּופ היח רעד טימ
 .ןרעוו ןָאטעגנײַא ןלעװ םי ןּופ ןשיפ יד וליפַא ןּוא

 ,ןגירק טינ ךיז רָאט רענייק רעּבָא* !
 ,רענייק רָאט ןפָארטש טינ ןּוא
 עכלעזַא ןענייז קלָאפ ןייד םורָאװ
 .ןהֹּכ ןטימ ךיז ןגירק סָאװ
 ,נָאט ייּב ןעלכיורטש ּוטסעװ םּורד"
 יב ריד טימ ןרעה טלכיורטשעג טעװ איבנ רעד ךיוא ןּוא

 ,טכַאנ
 .רעטּומ ןייד ןדיײנשרַאפ לעװ ךיא ןּוא
 אלי רא טינ ןּופ קלָאפ ןיימ טרעוו ןטינשרַאפי
 ,ןסיוו טכַארַאפ טסָאה ּוד לײװ
 ;ןהֹּ ַא רימ ןייז ּוצ ןּופ טכַארַאפ ךיד ךיא ּבָאה םורד
 ,טָאג ןייד ןּופ הרֹוּת יד ןסעגרַאפ טסָאה ּוד זַא
 .רעדניק ענייד ןָא ןסעגרַאפ ךיוא ךיא לעװ
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 ;רימ ּוצ טקידניזעג יז ןּבָאה ױזַא ,טרעמעג ךיז ןּבָאה יז יו
 .ןטײּבמּוא דנַאש ףיוא דובּכ רעייז ךיא לעװ
 ,קלָאפ ןיימ ןּופ דניז יד ףיוא ךיז ןרענ ייוי
 .סיוא יז ןקּוק ךערּברַאפ רעייז ףיוא ןּוא
 ,ןהֹּכ רעד ױזַא קלָאפ סָאד ױזַא ,ןייז טעװ םּורדִי
 ,ןגעו ענייז רַאּפ םיא טימ ןענעכער ךיז לעװ ךיא ןּוא
 .ןרעקמּוא םיא ךיא לעװ םיׂשעמ ענייז ןּוא
 ,ןרעװ טַאז טינ ןּוא ןסע ןלעװ יז ןּוא"

 ;ןרעמ טינ ךיז ןלעװ יז רעּבָא ,הנומ ןענייז יז
 .ןטכַא ּוצ טָאג ףיוא טרעהעגפיוא ןּבָאה יז לייוו
 טפַאזנּביױרט ןּוא ןייוו ןּוא תונו

 .ץרַאה סָאד טמענַאּב
 ,ץלָאה ןייז ייּב טנערפ קלָאפ ןיימי*

 ;םיא טדײשַאּב ןקעטש ןייז ןּוא
 ,טריפרַאפ טָאה תּונז ןּופ טסייג ַא םורָאװ
 .טָאג רעייז רעטנּוא ןּופ טרעקענּפָא ךיז ןּבָאה יז ןּוא
 ,ייז ןטכַאלש גרעּב ןציּפש יד ףיוא*

 ,יײז ןרעכייר ןכייה יד ףיוא ןּוא
 ,טניּבערעט ןּוא לָאּפָאט ןּוא םיוּבנכײא רעטנּוא
 .טּוג זיא ןטָאש ןייז ליײו
 ,הנומ רעטכעט ערעײַא ןענייז םּורד
 יירטמּוא ןענייז רינש ערעייַא ןּוא
 ,הנומ ןענייז יז סָאװ רעטכעט ערעיײַא טינ קנעדרַאפ ךיא'*

 ,יירטמּוא ןענייז יז סָאװ רינש ערעייַא ןּוא
 ,קעװַא תונֹוז טימ ןעייג ןײלַא יז זַא
 ;רעפּפָאטכַאלש יז ןעננערּב רעּבײװדנַאש טימ ןּוא
 .טלכיורטשעגטרעוו ,טינטייטשרַאפ סָאװ קלָאפ סָאד ןּוא
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 ,הנומ טסיּב לארׂשי ּוד ּביוא:*
 ;ןקידלּושרַאפ טינ הדּוהי ךיז לָאז
 ,לֶגלִג ןייק טינ טמּוק ןּוא
 ,ןֵוָא-תיֵּב ןייק ףױרַא טינ טייג ןּוא
 !טּבעל הוהי יװ ױזַא :טינ טרעווש ןּוא
 ּוק עקינעּפשרעדיװ ַא יװ ױזַא םורָאװי*

 ;לארׂשי טקינעּפשרעדיװ טָאה
 ןרעטיפ דנּוצַא יז טָאג לָאז
 ?שינרעטיירּברעד ןיא סּפעש ַא יו
 ,םירפא זיא רעדליּבנצעג ּוצ טפעהַאּבי

 .ּור ּוצ םיא זָאל
 ,תורּכש רעייז ּפָא טייגי*

 ;ןעקנּוזרַאפ תּונז ןיא יז ןענייז
 דנַאש ןיא טּבילעגניַא
 | .רעצישַאּב עריא ןענייז
 ;ןעלגילפ ענייז ןיא ןדנּוּבעגנייַא יז טָאה טניוו רעד"

 .רעפּפָאטכַאלש ערעייז טימ ןעמעש ךיז ןלעװ יז ןּוא

 ,םינהּכ ריא ,ּוצ סָאד טרעהי ןד
 ,לארׂשי ןּופ זיוה ריא ,טמענרַאפ ןּוא

 ,רעיוא סָאד ּוצ טגייל ,ךלמ ןּופ זיוה ריא ןּוא
 ,ןַארַאפ טּפשמ ַא ויא ךייַא ףיוא םורָאװ
 ,הָּפצִמ רַאפ ןעוװעג ריא טייז עקטסַאּפ ַא ליײװ
 .רֹובָּת ףיוא ץענ עטײרּפשעגסױא ןַא ןּוא
 ,טפיטרַאפ ןטכעש ןיא ןענייז רערעקּפָא יד ןּואי
 .ןעמעלַא יז ייּב ןָאטעגּפָא ןיּב ךיא ןּוא
 ,םירפא ןעק ךיאי
 ;רימ ןּופ ןליוהרַאּפ טינ זיא לארשי ןּוא
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 ,םירפא ,ןעװעג הנומ ּוטסָאה דנּוצַא םורָאװ
 .לארׂשי ויא ןרָאװעג טקינײרמּוארַאפ
 - טינ ייז ןזָאל םיׂשעמ ערעייזי
 ,טָאג רעייז ּוצ ןרעקּוצמּוא ךיז
 ,ייז ןיא זיא תונז ןּופ טסייג ַא םורָאװ
 .טינ יז ןענעק הוהי ןּוא
 ןייז רַאפ ןרעװ טנייּבעג טעװ לארׂשי ןּופ ץלָאטש רעד ןּואי

 | ,םינּפ -
  רעייז ךרוד ןרעװ טלכיורטשעג ןלעװ םירפא ןּוא לארׂשי ןּוא

 ,דניז
 .ייז טימ ןעלכיורטש טוט הדּוהי ךיוא
 רעדניר ערעייז טימ ןּוא ףָאש ערעייז טימי
 ,טָאג ןכּוז ןייג יז ןלעװ
 --ןעניפעג טינ ןלעװ יז רעּבָא
 .ייז ןּופ ןָאטעגּפָא ךיז טָאה רע
 ,טשלעפעג טָאנ ןָא ןּבָאה ייז'
 ;ןרָאּבעג יז ןּבָאה רעדניק עדמערפ םורָאװ
 שדֹוח ַא יז טעװ דנּוצַא
 .רעדלעפ ערעייז טימ ןרעצרַאפ
 ,הָעבִנ ןיא רפֹוש ַא טזָאלּבי
 ;הָמָר ןיא רעטיימּורט ַא
 :ןְוָא-תיֵּב ןיא טלַאש
 !ןימינּב ,םּוא ךיז קּוק
 ;ףָארטש ןּופ גָאט ןיא ןרעוו טסיװ ּוצ טעװ םירפאי
 .רעכיז ףיוא ןסיוו ּוצ סע ךיא ּוט לארׂשי ןּופ םיטבש יד ןיא
 ,רעּפַאכרַאפצענערג יװ ןענייז הדּוהי ןּופ ןרַאה ידי"

 .ןרָאצ ןיײמ רעסַאװ יװ ןסיגסיוא ךיא לעװ יז ףיוא
 ,טּפשמ ןּופ ןכָארּבעצ ,םירפא טרעוו טקירדעג'י
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 .טיוק ךָאנ ןעגנַאגעג קידנליװ זיא רֹע לײװ
 ,םירפא ּוצ ליָאמ ַא יו ןיּב ךיא ןּואי
 .הדּוהי ןּופ זיוה םעד ּוצ גנּוליופ ַא יװ ןּוא -
 ,טפַאטקנַארק ןייז ןעועג טָאה טירפא ןואי |
 ;דנּוװ ןייז הדּוהי ןּוא |

 ,רּוׁשַא ּוצ ןעגנַאגעג םירפא זיא
 ;"רעטיירטש}, ךלמ םּוצ טקישעג טָאה ןּוא |

 ,ןליײה טינ ךייַא ןעק רע רעּבָא
 .דנּוװ יד ךייַא ןּופ ןָאטּפָא טינ טעװ רע ןּוא
 ,םירפא ּוצ ּבייל ַא יו ןייז לעװ ךיא םורָאװ+

 ;הדּוהי ןּופ זיוה םּוצ ּבײלגנוי ַא יװ ןּוא
 ,ןײגקעװַא ןּוא ןקּוצרַאפ לעװ ךיא ,ךיא |
 .ןייז ליצמ טינ טעװ רענייק ןּוא, ןגָארטקעװַא |
 ,טרָא ןיימ ּוצ ןרעקמּוא ךיז לעװ ךיא ,ןייג לעװ ךיא*
 ;םינּפ ןיימ ןכּוז ןּוא ;קידלּוש ןריּפש ךיז ןלעװ יז זיּב -
 :ןשרָאפ ךימ יז ןלעװ טיונ רעייז ןיא |

 ,טָאנ ּוצ ןרעקמּוא ךיז רימָאל ןּוא טמּוקי {
 ,ןליײה ודנּוא טעװ רע ןּוא ,טקּוצרַאפ טָאה רע םורָאװ =!
 .ןדניּברַאפ ודנּוא טעװ רע ןּוא ,טנָאלש רע |

 ,ןּבעלפיוא ודנוא רע טעװ געט ײװצ ךָאני
 ,ןטכירפיוא זדנּוא רע טעװ גָאט ןטירד ןפיוא -

 .םיא רַאפ ןּבעל ןלעװ רימ ןּוא
 ;טָאג ןענעקרעד ּוצ ןגָאי ךיז רימָאל, ןענעקרעד רימָאל ןּואָי
 ;גנַאגסױרַא ןייז זיא ןעניגַאּב רעד יװ רעכיז
 ,ןגער רעד יװ ודנּוא ּוצ ןעמּוק טעוװ רע ןּוא
 .דרע יד טרעסעװַאּב סָאװ ןגערטעּפש יװ ןּוא !
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 ?םירפא ,ריד ּוצ ןָאט ךיא לָאז סָאװי
 !הדּוהי ,ריד ּוצ ןָאט ךיא לָאז סָאװ
 .;ןקלָאװנגרָאמירפ ַא יװ זיא טייקסטוג רעיא זַא
 .ירפ רעד ןיא טייגרַאפ סָאװ יוט רעד יװ ןּוא
 ,םיאיבנ יד ךרּוד טקַאהעג יו ךיא ּבָאה םּורדּי

 .;לױמ ןיימ ןּופ רעטרעו יד טימ טעגרהעג ייז
 .סױרַא טכיל סָאד יװ לָאז טּפשמ ןייד ידּכ
 | .,רעפּפָאטכַאלש טינ ןּוא טרענַאּב ךיא ּבָאה טייקסטּוג םורָאװ'
 .רעּפּפָאדנַארּב רעדייא טָאג ןּופ גנונעקרעד ןּוא

 ;דנּוּב םעד ןטערטעגרעּביא ןּבָאה ןשטנעמ יװ יז רעּבָאי
 .רימ ןָא טשלעפעג יז ןּבָאה ןָא
 ,רעּוטטכערמוא ןּופ טָאטש ַא זיא דָעלְנ
 .טּולּב טימ ןטערטעגסיוא
 ,ןשטנעמ ףיוא ןרעיול סָאװ סעדנַאּב יו ןּואי
 ;םינהֹּכ יד ןּופ הרבח יד זיא
 ,םֶכש ןייק געו ןפיוא ןטייט יז
 .יז ןעײגַאּב טײקכַאלדנעש ,ָאי
 ,ןעזעג סקיטּפַאהרעדיוש ךיא ּבָאה לארׂשי ןּופ זיוה ןיאי"

 .  ,םירפא יב תּונז זיא ןָא
 .לארׂשי זיא טקינײרמּוארַאפ
 .טרעשַאּב טינש ַא ןעמ טָאה ,הדּוהי ,ריד ףיוא ךיוא:י

 .קלָאפ ןיימ ןּופ טפַאשנעננַאפעג יד ןרעקמּוא ליוו ךיא זַא
 ,לארׂשי ןלייה ליװ ךיא יװי ן

 ,םירפא ןּופ דניז יד טקעלּפטנַא טרעוו יװַא
 ;ןֹורמֹוׁש ןּופ ןוייּב יד ןּוא
 ,טײקשלַאפ ןעיינַאּב יז םורָאװ



 וכי יט יי טיי י 'יי

 ייווא -יכייה יז ויראה 2 סא יאס". קויל עז "ו רעאופאה-יקמיז רו, ראשי וויא = רעיא יי יי טוי טיר עטיק 1 יי יי רייטער ייבי יעריג יי

 13 עשֹוה 251

 ,ןייַא טכערּב בנג ַא ןּוא
 .סַאג רעד ףיוא טלַאפַאּב עדנַאּב ַא
 ,ןצרַאה רעייז ןיא ןדערנייַא טינ ךיז יז ןלָאז ןּוא*
 ;ךיא קנעדעג סרעייז זייּב סָאדלַא
 ,טלגנירעגמּורַא יז םיׂשעמ ערעייז ןּבָאה דנּוצַא
 .ייז ןענייז םינּפ ןיימ ןגעקַא
 ,ךלמ םעד יז ןעיירפרעד וייּב רעייז טימ
 .ןרַאה יד סנגיל ערעייז טימ ןּוא
 ,םיפאֹונ יז ןענייז עלַא
 ,רעקעּב ןּופ טצײהעגנָא ןװיוא ןַא יו
 ,ןרַאש ףיוא זיױלּב טרעה עמ סָאװ

 .ןרעװ רעיז ןייז זיּב גייט םעד ןטענקרַאפ ןּופ
 ,ךלמ רעזדנוא ןּופ גָאט םעד ןיא*
 ;גנוציהרעדניײו ןּופ קנַארק ןרַאה יד ןענייז
 .רעטעּפש יד טימ טנַאה ןייז סיוא טקערטש ןײלַא רע
 ץרַאה רעייז טיירּבעגּוצ ןּבָאה יז םורָאװ"
 ;רעױל רעייז ןיא ןוויוא ןַא יװ
 ,רעקעּב רעייז טפָאלש טכַאנ עצנַאג ַא
 .רעייפמַאלפ יװ יװַא רע טנערּב סנגרָאמירפ
 ,ןויוא ןַא יװ ןעילג עלַא יז
 ;רעטכיר ערעייז ןרעצרַאפ יז ןּוא
 ,ןלַאפעג ןענייז םיכלמ ערעייז עלַא
 .רימ ּוצ טינ טפּור יז ןשיװצ רענייק

 .,רעקלעפ יד טימ ךיז טשימ רע ,םירפאי
 .ןכוק רעטרעקעגרעּביא טינ ַא ןרָאװעג זיא םירפא
 ,חֹוּכ ןייז ןסעגעגפיוא ןּבָאה עדמערפ'
 ;טינ טקרעמ רע ןּוא
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 ,םיא ייּב טצירּפשעגכרוד רָאה עָארג ןיוש
 - .טינ טקרעמ רע ןּוא
 ,םינּפ ןייז רַאפ ןגיוּבעג זיא לארׂשי ןּופ ץלָאטש רעד ןּוא"

 ,טָאג רעייז הוהי ּוצ םּוא טינ ךיז ןרעק יז רעּבָא
 .םעד םעלַא יּב טינ םיא ןכוז יז ןּוא
 ,לכׂש ןָא ,ּביױט עשירַאנ ַא יװ ןרָאװעג זיא םירפא ןּואי*

 ,ןפּורעג יז ןּבָאה םִיַרצִמ
 יז .ןעגנַאגעג יז ןענייז רּוׁשַא ןייק
 ,ץענ ןיימ יז ףיוא ןטַײרּפשסױא ךיא לעװ ,ןייג ןלעװ יז יו

 ;ןרעדינּפָארַא יז ךיא לעװ למיה ןּופ ןעלגיופ יו
 .הדע רעייז ןרעה טזָאלעג ּבָאה ךיא יװ ןפָארטש יז לעװ ךיא
 | !רימ ןּופ קעװַא ןענייז יז סָאװ ,יײז ּוצ יװ'י

 !רימ ןָא ןכָארּבעג ןּבָאה יז סָאװ ,ייז ףיוא גנוטסיװרַאפ
 | ,ןויילסיוא יז לָאז ךיא ןּוא
 ?רימ ףיוא סנגיל טדערעג ןּבָאה יז ןעוו

 ;ןצרַאה רעייז טימ רימ ּוצ טינ ןעיירש יז ןּוא'י
 ;סרענעלעג ערעייז ףיוא ןרעמָאי יז זַא
 ,ךיז יז ןעלדּור ןייוו ןּוא האּובּת ןגעוו
 .ייז ןקינעּפשרעדיװ רימ ןָא

 ,טנרעלעג ּבָאה ךיא ןּואי*
 ,סמערָא ערעייז טקרַאטשעג
 .רימ ףיוא סטכעלש ןטכַארט יז רעּבָא

 ,ךייה רעד ּוצ טינ רעּבָא ,ךיז ןרעק ייזי*
 .ןרָאװעג יז ןענייז ןגיוּב רעשלַאפ ַא יו
 ןרַאה ערעיײז דרעוװש ןכרוד ןלַאפ ןלעװ
 ;גנּוצ רעייז ןּופ ןרָאצ םעד רַאפ
 .םִיַרצִמ דנַאל ןיא יז ןּופ טָאּפש ַא ןייז טעװ סָאד



 ן
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 !רפֹוש ַא ןעמּוג ןייד ּוצ' ןד
 ;זיוה סטָאנ ףיוא טמּוק רעלדָא ןַא יװ
 ,דנּוּב ןיימ ןטערטעגרעּביא ןּבָאה יז לײװ
 .ןכָארּברַאפ הרֹוּת ןיימ ןגעק ןּוא
 :רימ ּוצ ןעיירש ןעד לארׂשי ןעקי
 ?ךיד ןענעק רימ ,טָאג ןיימ
 ,סטּוג סָאד טזָאלרַאפ טָאה לארׂשיי
 .ןגָאיכָאנ טנייפ רעד םיא לָאז
 ,רימ ןָא רעּבָא ,םיכלמ טכַאמעג ןּבָאה ייזי
 ;טסּוװעג טינ ּבָאה ךיא ןּוא ,ןרַאה טכַאמעג
 דלָאג רעיײז ןּוא רעּבליז רעייז ןּופ
 - ;טכַאמעג רעדליּבנצעג ךיז יז ןּבָאה
 .ןרעװ ןטינשרַאפ רע טעװ םּורד
 ;ןֹורמֹוׁש ,ּבלַאק ןייד טרעוו ןזָאלרַאפ?
 ;יײז ףיוא ןעמירג טוט ןרָאצ ןיימ
 ?ןקינײר ךיז ןענעק טינ יז ןלעװ ךָאנ ןענַאװ זיּב
 ,לֵארׂשי ןּופ טמּוק סע םורָאװ"
 ,טכַאמעג רעטסניימ ַא טָאה סָאד ןּוא
 ;טינ סָאד זיא טָאג ןייק .ןּוא
 .ןֹורמֹוׁש ןּופ ּבלַאק סָאד ןרעװ טעװ ךַאלדנעּפש ,רָאװרַאפ
 ,ייז ןעייז טניװ םורָאװ'
 ;ןדיינש יז ןלעװ םערּוטש ןּוא
 --טינ סע טָאה גנַאז ןייק
 ;ילעמ ןייק טינ טגנערּב סָאװ גנּוצָארּפש ַא
 .ןעננילשנייַא עדמערפ סע ןלעװ ,ןעגנערּב סע טעװ רעמָאט

 ,לארׂשי זיא ןרָאװעג ןעגנולשעגנײַא*
 ,רעקלעפ יד ןשיװצ ןרָאװעג יז ןענייז דנּוצַא

 .חַמק הֶׂשֶעַי יִלְּב חַמָצ :ליפשטרָאװ ײ
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 .ילּכ עקיטרעװטשינ ַא יװ
 ,רּוׁשַא ּוצ ןעננַאנעגפױרַא ןענייז יז םורָאװ"
 ;ךיז רַאפ רעדנווזַאּב לזייאדליוװ ַא
 .ןעגנּודעג טפַאשּביל טָאה םירפא
 ,רעקלעפ יד ןשיווצ ןעגניד יז םנה רעּבָאי*

 ;ןעלמַאזנייַא יז טרעדנּוצַא ךיא לעװ
 ןרעװ רענימ ןּבײהנָא ןלעװ יז ןּוא
 .ןרַאה ןּוא ךלמ ןּופ אׂשמ רעד ןּופ
 ,ןקידניז םּוצ תוחּבומ טרעמעג טָאה םירפא םורָאװ'

 .ןעוועג ןקידניז םּוצ תוחּבומ ןענייז םיא יב
 ,ןּביירש םיא לָאז ךיא הרֹוּת ןיימ ןּופ ליפיוויי

 .טנכעררַאפ דמערפ יו םיא ייּב סָאד זיא
 ,ןסע ןּוא שיילפ רַאפ ןטכַאלש יז ןלָאז רעפּפָאדנַארּב עניימ'י

 .ןקיליװַאּב טינ יז טּוט טָאג
 ,ךערּברַאפ רעייז ןעקנעדעג רע טעװ דנּוצַא
 ;דניז ערעייז ןענָאמרעד טעװ ןּוא
 .ןרעקמּוא ךיז יז ןלעװ םִיַרצִמ ןייק
 ,רעפעשַאּב ןייז ןָא ןסעגרַאפ טָאה לארׂשי םורָאװ'+

 ,טיוּבעג ןעײלַאּפ טָאה ןּוא
 :טעטש עטקיטסעפַאּב טרעמעג טָאה הדּוהי ןּוא
 ,טעטש ץנייז ןיא רעייפ ַא ןקיש ךיא לעװ םּורד
 .ןצַאלַאּפ עריא ןרעצרַאפ טעװ סע ןּוא

 ,לארׂשי ,ךיז ּוטסלָאז ןעיירפ טיני ןה
 ,רעקלעפ יד יװ ױזַא החמׂש טימ

 ,טָאג ןייד ןּופ טרעקענּפָא ךיז טסָאה םורָאװ
 ,ןרעייש:האּובּת עלַא ףיוא ןיול-הנֹוז טַאהעג ּביל טסָאה
 ,ןזייּפש טינ יז טעװ רעטלעק רעד ןּוא רעייש רעדי
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 .יז ןָא ןשלעפ טעװ ןייוושירפ רעד ןּוא
 ,טָאג ןּופ דנַאל ןיא ןציז טינ ןלעװ יי

 ,ןרעקמּוא םִיַרצִמ ןייק ךיז טעװ םירפא ןּוא
 .ןסע סניײרמוא יז ןלעװ רּוׁשַא ןיא ןּוא
 ,ןײװ טָאג ּוצ ןסינ טינ ןלעװ ייזי

 ,רעפּפָאטכַאלש ערעיײז ןייז םיא ןלעװ טגײלעגנָא טינ ןּוא
 ,ןייז יז סע טעװ תולבַא ןּופ טיױרּב יװ יװַא
 ;ןקינײרמּוארַאפ ךיז ןלעװ סע ןסע סָאװ עלַא
 ,ּבײל רעייז רַאפ ןייז טעװ טיורּב רעייז םורָאװ
 .טָאנ ןּופ זיוה ןיא ןעמּוק טינ טעװ סע
 ,בוט-םוִי ַא ןיא ןָאט ריא טעװ סָאװ'
 !טָאנ ןּופ גָאטרעיײפ ַא ןיא ןּוא
 ,ךָארּב םעד ןּופ קעװַא ןענייז יז ,עז םורָאװ"
 ,ןעלמַאזנייַא יז םִיַרצִמ טעװ
 ;ןּבָארגַאּב יז טעװ ףֹומ
 ,ןעשרי סקעװעגכעטש טעװ יז ,רעּבליז רעייז ןּופ ןצַאש יד
 .ןטלעצעג ערעייז ןיא ןייז ןלעװ רענרעד
 ,טפַאשנכער ןּופ געט יד ןענייז ןעמּוקעגי
 ;גנולָאצַאּב ןּופ געט יד ןעמּוקעג
 .לארׂשי טעװ ןרעוװ רָאװעג

 ,איבנ רעד זיא רַאנ ַא,
 "!טסייג ןּופ ןַאמ רעד זיא עגּושמ
 ,דניז סיורג ןייד ןגעוו ןּופ
 .טפַאשטנייפ יד ויא סיורג לײװ ןּוא
 ,טָאג ןיימ ןגעקַא םירפא זיא רערעיול ַא
 ,ןגעוו ענייז עלַא ףיוא עקטסַאּפ ַא רע טלעטש איבנ םעד
 .טָאג ןייז ןּופ זיוה ןיא טפַאשטנייפ
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 ,ייז ןענייז ןּברָאדרַאפ ףיטי
 ;יהָעבְנ ןּופ געט יד ןיא יװ יױזַא
 ,ךערּברַאפ רעייז ןעקנעדעג טעװ רע-
 .דניז ערעייז ןענָאמרעד טעװ רע

 רּבדמ ןיא ןּביױרטנײװ יווי*
 ,לארׂשי ןענופעג ךיא ּבָאה
 ּבײהנָא ןייז ןיא םיוּבנגייפ ןּופ טכּורפטשרע ןַא יו
 ;ןרעטלע ערעײַא ןעזעג ךיא ּבָאה
 ,רֹועְּפ-לַעַּב ןייק ןעמּוקעג יז ןענייז
 ,ץעגדנַאש םּוצ טדײשעגּפָא ךיז ןּוא
 קידרעװמוא ןרָאװעג ןּוא
 .ןגָארקעג ּביל ןּבָאה יז סָאװ סָאד יװ
 ,ןעילפקעווַא דובּכ רעייז טעװ לגיופ ַא יוו--םירפא'

 !טּפַאשנָארט סיוא ןּוא ,ּבײלרעטּומ סיוא ןּוא ,טרּוּבעג סיוא
 ,רעדניק ערעיײז ןעננערּבפיוא ןלעװ יז זַא וליפַא

 ,ייז ןּופ ןּבױרַאּב יז ךיא לעװ
 ;ןּבײלּב טינ לָאז שטנעמ ןייק זַא
 !ייז ןּופ ּפָא ךיז ּוט ךיא ןעוו יז ּוצ ךיוא ײװ ,ָאי
 ,ןעזעג רֹוצ ּבָאה ךיא יװ ,םירפא'*

 ,טרָא םענייש ַא ןיא טצנַאלפעג זיא
 ןריפסױרַא טעװ םירפא רעּבָא
 .רעטייט םּוצ רעדניק ענייז
 !ןּבעג יז טספרַאד ּוד סָאװ ,טָאג ,יײז ּביג*

 ,טפרַאװרַאפ סָאװ טכַארט ַא יז ּבינ
 !עטרַאדרַאפ טסירּב ןּוא
 ,לֶגלִג ןיא זיא סרעייז זייּב סָאדלַאי*

 ;ןגָארקעג טנייפ יז ךיא ּבָאה טרָאד ,ָאי
 כ-טי םיטפֹוש עז *
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 ערעייז םיׂשעמ עוייּב יד רַאפ
 ;ןּבײרטסױרַא זיוה ןיימ ןּופ ײז ךיא לעװ
 ;ןּבָאה ּביל טינ רעמ יז לעװ ךיא
 ."רערעקּפָא ןענייז ןרַאה ערעייז עלַא
 ,םירפא זיא ןרָאװעג ןגָאלשעג'*

 ,טנקירטרַאפ זיא לצרָאװ רעייז
 ;ןעגנערּב טינ יז ןלעװ טכּורפ ןייק
 ,ןרעּבעג ןלעװ יז זַא וליפַא
 ,ּבייל רעייז ןּופ עקיטסּולג יד ןטייט ךיא לעװ
 ,טָאג ןיימ יז טעװ ןטכַארַאפיי

 ,םיא ּוצ טרעהענּוצ טינ ןּבָאה יז לײװ
 .רעקלעפ יד ןשיװצ ןעלגָאװמּוא ןלעװ יז ןּוא

 ,ןעוװעג לארׂשי זיא קָאטשנײװ רענעטָארעג ַא* י
 , ;ןּבָאה עדרעוו ַא טנעלפ טכּורפ ןייז
 ,טכּורַפ ןייז רערעמ סָאװ ,זיא
 ,טרעמעג תֹוחּבומ רע טָאה
 ,דנַאל ןייז רענעש סָאװ
 .טכַאמעג רענייטשלייז ערענעש יז ןּבָאה
 ;טלײטעצ זיא ץרַאה רעייזי
 ;ןדיײל דלּוש רעייז יז ןלעװ דנּוצַא
 ,תוחּבומ ערעייז ןכערּבעצ טעװ רע
 .רענייטשלייז ערעייז ןטסיװרַאפ טעװ רע
 :ןגָאז יז ןלעװ דנּוצַא ,רָאװרַאפי
 ,זדנּוא ייּב ךלמ ןייק ָאטינ
 ;טָאג רַאפ טַאהעג ארומ טינ ןּבָאה רימ לײװ
 ?זדנּוא רַאֿפ ןָאט ןעק סָאװ ,ךלמ רעד ןּוא
 ,ןדיירעג ןדער ייזי

 .םיִרְרֹוס-םֶהיֵרָׂש :ליּפשטרָאװ *
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 ,דנּוּב ַא ןסילש ,שלַאפ ןרעווש
 טיורקרעטיּב יװ ןצָארּפש טעװ טּפשמ רעד רעּבָא
 .דלעפ ןּופ ןטייּב יד ףיוא
 ןִוָא-תיֵּב ןּופ רעּבלעק יד םּואי
 ;ןֹורמֹוׁש ןּופ רעניֹוװ יד ןטסגנַא ןלעװ
 ,ןרעיורט "םיא ףיוא טּוט קלָאפ ןייז םורָאװ
 ,םיא ןגעװ :ןרעטיצ ןלעװ רעטסירּפ ענייז ןּוא
 .םיא ןּופ :קעװַא זיא סָאװ דובּכ ןייז ןגעוו
 ,ןריפקעוװַא רּוׁשַא ןייק ןעמ טעװ ךיוא םיאי
 ;"רעטיירטש; ךלמ םּוצ הנּתמ ַא
 ,םירפא ןגירק טעװ דנַאש
 .טָארַאּב ןייז טימ ןעמעש ךיז טעװ לארׂשי ןּוא
 ,ןֹורמֹוש ןּופ ךלמ רעד טרעוו ןטינשרַאפי
 .רעסַאװ ןפיוא םיוש יװ ױזַא
 ,ןִוָא ןּופ תֹומָּב יד ןלעװ ןרעװ טגיליטרַאפ ןּוא*
 ;לארׂשי ןּופ דניז יד
 תוחּבומ ערעייז ףיוא ןיינפיוא ןלעװ סקעװעגדליוו ןּוא רענרעד
 !ּוצ זדנּוא טקעד :גרעּב יד ּוצ ןגָאז ןלעװ יז ןּוא
 !ףױרַא ודנוא ףיוא טלַאפ :ןכייה יד ּוצ ןּוא
 הָעבנ ןּופ געט יד ןיא יװ רעמ'
 ;לארׂשי ,טקידניזעג ּוטסָאה
 ;טלעטשעגנגעקַא ךיז ןעמ טָאה טרָאד
 ןקעלק טינ טעװ רעּבָא יז רַאפ
 - ,רעכערּברַאפ יד ןגעקַא הָעֹבִג ןיא יװ המחלמ ַא
 ,ןפָארטש יז ךיא לעװ ,ןרעגַאּב ּוט ךיא ןעוו'"

 ,יז ןגעק ןלמַאזנייַא ךיז ןלעװ רעקלעפ ןּוא
 .ןעגנירכָאי ייווצ ערעייז ןיא יז טנַאּפש עמ ןעוו

 | ,סטינעג ַא ּבלַאק ַא זיא םירפא ןּוא'י
 .כ-טי םיטמוש עו : .ּתָלְז-וליִגְי :ליּפשטרָאװ ב .טָאנּפָאּבלַאק םעד ףיוא ײ
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 ;ּביל סע טָאה ןשערד ּוצ
 ןעגנַאגעגרעּבירַא ןיּב ךיא רעּבָא
 :ןדלַאה ןטעפ ריא רעּביא
 ,םירפא ןענַאּפשנײַא לעװ ךיא
 ,הדּוהי לָאז ןרעקַא
 .בקעי לָאז ןעװענָארּב

 ,טייקיטכערעג רַאפ ךייַא טייז*
 ;דָאנעג טיול ןדיינש ריא טעװ
 ,רעקַא ןַא ךייַא טרעקַא
 ,טָאג ןכּוז ּוצ טיײצ זיא סע םורָאװ
 .טייקיטכערעג ךייַא ףיוא ןענענער ןּוא ןעמּוק טעװ רע ויּב
 ,סטכעלש טרעקַאעג טָאה ריא*

 ,ןטינשעג טכערמּוא ריא טָאה
 ;ןגיל ןּופ טכּורפ יד ןסעגעג ריא טָאה
 ,געװ ןייד ףיוא טרעכיזרַאּפ ךיז טסָאה םורָאװ
 .ענייד םירֹוּבינ ליפ יד ףיוא
 ,תונחמ ענייד ףיוא ןּברּוח ַא ןייטשפיוא טעװ םּורדיי

 ,ןרעװ טסיװרַאפ ןלעװ ןעגנוטסעפ ענייד עלַא ןּוא
 --המחלמ ןּופ גָאט ןיא ,לאַברַא-תיֵּב טסיוװרַאפ טָאה ןֵמֹלַש יװ
 .ןרָאװעג טקַאהעצ ןענייז רעדניק טימ סרעטּומ
 ,לֵא-תיֵּב ךייַא ּוצ ןָאטעג טָאה יױזַא*

 ;טײקיטכעלש רעוייּב רעיא ןנעוו ןּופ
 ןטינשרַאפ טרעוו ןטינשרַאפ ןגרָאמירפ ַא ןיא
 .לארׂשי ןּופ ךלמ רעד

 ,טַאהעג ּביל םיא ךיא ּבָאה ןעװעג גנוי זיא לארׂשי זַאי אי
 .ןּוז ןיימ ןפּורעג ךיא ּבָאה םִיַרצִמ ןּופ ןּוא
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 ,ייז ּוצ ןפּורעג ןּבָאה יז יו?
 ;יײז ןּופ קעװַא יז ןענייז יױזַא
 ,טכַאלשעג יז ןּבָאה רעטעג-לַעַּב יד ּוצ
 .טרעכיירעג יז ןּבָאה ןצעג יד ּוצ ןּוא
 ,םירפא ןייג טנרעלעג ּבָאה ךיא ןּואי
 ,ןעמונעג סמערָא ערעייז רַאפ יז
 ,טיהרַאפ יז ּבָאה ךיא זַא טקרעמעג טינ ןּבָאה יז ןּוא
 ,ןגיוצעגוצ יז ךיא ּבָאה קירטש עכַאלשטנעמ טימ*
 : ,טפַאשּביל ןּופ ןרּונש טימ
 ןעוװעג יז ןיּב ךיא ןּוא
 ;ןקַאּבניק ערעייז ףיוא ךָאי םעד ןּופ רעמענּפָארַא יד יװ
 .ןעגנַאלרעד םיא ךיא געלפ ןסע ןּוא
 ,םִיַרצִמ דנַאל ןייק ןרעקמּוא טינ ךיז טעװ רע*
 ,ןייז ךלמ ןייז טעװ רע ,רּוׁשַא רעּבָא
 .ןרעקקירוצ טלָאװעג טינ ןּבָאה יז לײװ
 ,טעטש עניו ןיא ןלַאפ טעװ דרעווש ַא ןּוא*

 ,ןרעצרַאפ ןּוא ןעלגיר ענייז ןדנעלרַאפ טעװ ןּוא
 .ןעגנּוטָארַאּב ערעייז ןגעו ןּופ

 ;רימ ּוצ ןרעקּוצמּוא ךיז טלקנעווק קלָאפ ןיימ ןּואז --
 ,ךייה רעד ּוצ םיא טפּור עמ ןּוא
 .ןּבייהרעד טינ ךיז טּוט רע רעּבָא
 ?םירפא ,ןּבעגרעּביא ךיד ךיא ןעק יו
 ?לארׂשי ,ןרעפטנערעּביא ךיד
 ?הָמֹדַא יװ ןכַאמ ךיד ךיא ןעק יװ
 | ?םיאבצ יװ ןרעװ ןזָאל ךיד
 ;רימ ןיא םּוא ךיז טרעק ץרַאה ןיימ
 .ןָא ךיז טדניצ תונמחר עצנַאג ןיימ

 .םיאיבנ יד א*
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 ,ןרָאצמירג ןיימ ןריפסיוא טינ לעװ ךיאי
 ;םירפא ןעגנערּבמּוא טינ רעמ לעװ ךיאי
 -שטנעמ ַא טינ ןּוא ךיא ןיּב טָאג םורָאװ
 --ריד ןשיוװצ רעקילײה רעד
 .ןרָאצ טימ ןעמּוק טינ לעװ ךיא ןּוא
 -ןייג יז ןלעװ הוהי ךָאני

 ;ןלירּב רע טעװ ּבײל ַא יװ ױזַא
 ,ןלירּב טעװ רע ,ָאי
 .ברעמ ןּופ ןלייא ןלעװ רעדניק יד ןּוא
 ,םִיַרצִמ ןּופ ,לגיופ ַא יװ ןליַא ןלעװ ייוי
 ,רּוׁשַא דנַאל ןּופ ,ּביױט ַא יו ןּוא !

 ,רעזיה ערעיײז ןיא ןצעזַאּב יז לעװ ךיא ןּוא
 .טָאג טגָאז !

 ,םירפא ךימ טָאה ןגיל טימ טלגנירעגמּורַאז בי
 ;לארׂשי ןּופ זיוה סָאד גורטַאּב טימ ןּוא

 ,טָאג טימ טזָאלעגיירפ ץלַא ךָאנ זיא הדוהי ןּוא
 .ןעיירטעג ןקילײה םעד טימ ןּוא
 ,טניוודדרזמ ךָאנ ךיז טגָאי ןּוא ,טניוו ךָאנ טפיול םירפא*

 ;ּבױר ןּוא ןגיל רע טרעמ גָאט ןצנַאנ ַא
 ,ייז ןסילש רּוׁשַא טימ דנוּב ַא ןּוא !
 .טריפעג םִיַרצִמ ןייק טרעװ לייא ןּוא
 ,הדּוהי טימ גירק ַא טָאה טָאג רעּבָאי
 ,ןגעװ ענייז טיול בקעי טימ ןענעכער ךיז טעװ ןּוא :
 .ןרעקמּוא םיא רע טעװ םיׂשעמ ענייז טול
 ,רעדּורּב ןייז טּפַאכעג טירט םייּב רֶע טָאה ּבײלרעטומ ןיאי :
 ;טָאג ַא טימ ןטירטשעג רע טָאּה חֹוּכ ןייז טימ ןּוא
 עי יא ןּוא ךאלמ ַא ןגעק ןטירטשעג טָאה רע ,ָאי

 .31-5 ,ּבל תישארּב עזא .
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 :םִיא ייּב ןטעּבעג ךיז ןּוא טנײװעג טָאה רע
 ,ןפערט םיא רע טעװ לֵאתיֵּב ןיא
 .םיא טימ ןדער רע טעװ ןטרָאד ןּוא
 .,תֹואָבצ ןּופ טָאג רעד זיא הוהי ןּואי
 .שינעכעדענ ןייז זיא הוהי
 ;ןרעקמּוא ךיז טָאג ןייד ּוצ ּוד טסלָאז םּורדִי
 ,ּפָא טיה טייקיטכערעג ןּוא טייקמורפ
 .דימּת טָאג ןייד ּוצ ףָאה ןּוא

 ,טנַאה ןייז ןיא ןלָאשגָאװ עשלַאפ טָאה יִןַעַנּכ
 .ּביל רע טָאה ןּבױרַאּב ּוצ
 ,ךייר ןיּב ךיא ,רָאװרַאפ :טגָאז םירפא ןּואי
 ;געמרַאפ ַא טכיירגרעד רימ ּבָאה ךיא
 ןעניפעג טינ רימ ייּב ןעמ טעװ ימ ןיימ לַא ןיא
 | .דניז ַא זיא סָאװ טכערמּוא ןַא
 - טָאג ןייד הוהי ןיּב ךיא רעּבָא*

 | ,ןָא םִיַרצִמ דנַאל ןּופ
 ,ןטלעצעג ןיא ןעניֹוװ ןכַאמ רעדיװ ךיד לעװ ךיא
 .טייצ רענעי ןּופ געט יד ןיא יו

 ,םיאיבנ יד ּוצ טדערעג ּבָאה ךיא ןּואיי
 ,טרעמעג ןעגנּואעז ּבָאה ךיא ןּוא
 .ןּבעג םילשמ ךיא געלפ םיאיבנ יד ךרּוד ןּוא
 ,טייקיטשינ זיא דָעֹלִג ןַאי

 !ןרָאװעג יז ןענייז טייקשלַאפ רעטיול
 ;טכַאלשעג ןסקָא ייז ןּבָאה לֶגלִג ןיא
 סנפיוה יװ ןענייז תוחּבומ ערעייז ,ָאי
 .דלעפ ןּופ ןטייּב יד ףיוא

 שנימ ןַעַנּכ 6 ,וט לאקוחי ךיילגרַאפ) .לארשי ןופ ןעמָאנוצ רעניטכאראפ א *
 .(8 ,גכ היעשי) ןַאמסלדנַאה ַא ךיוא

 יז *
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 ,םֶרֵא ןּופ דלעפ ןיא ןפָאלטנַא זיא בקעי ןואי
 ,ּביײװ ַא םּוא טנידעג טָאה לארׂשי ןּוא
 .טיהעג !ףָאשו רע טָאה ּבײװ ַא םּוא ןּוא

 ,םִיַרצִמ ןּופ לארׂשי טכַארּבעגפיוא טָאג טָאה איבנ ַא ךרוד ןּוא* -
 .ןרָאװעג טיהענּפָא רע זיא איבנ ַא ךרוד ןּוא
 ,םירפא טָאה טנרעצרעד רעטיּב*

 ,םיא ףיוא טּולּב ןייז ןזָאלסױא רע טעװ םּורד
 .רַאה ןייז ןרעקמּוא םיא טעװ גנורעטסעל ןייז ןּוא

 ,שינרעטיצ ַא ןעוועג זיא טדערעג טָאה םירפא זַאי ןֹו
 ;לארׂשי ןיא ןעװעג רע זיא ןּביוהרעד

 .ןּברָאטשעג זיא ןּוא ,לֵעַּב טימ טקידלּושרַאפ ךיז רע טָאה
 ,רעמ ץלַא יז ןקידניז דנּוצַא ןּואי
 ,רעּבליז רעייז ןּופ דליּב ןסָאגעג ַא טכַאמעג ךיז ןּבָאה ןּוא
 ,לכׂש רעייז טיול ןצעג
 .עלַא סרעטסניימ ןּופ קרעװ סָאד -

 :ןגָאז ןעמ ןעק יז ףיוא
 .ייז ןשּוק רעּבלעק ,ייז ןטכעש ןשטנעמ |

 ,ןקלָאװנורָאמירפ ַא יו ןייז יז ןלעװ םּורדי
 ,ירפ רעד ןיא טייגרַאפ סָאװ יוט רעד יו ןּוא
 ,רעייש ןּופ ןזָאלּבענקעװַא טרעוו סָאװ ײרּפש יװ

 .רעטצנעפ ןכרּוד ךיור יװ ןּוא |

 טָאג ןייד הוהי ןיּב ךיא ןּואי |
 ,ןָא םִיַרצִמ דנַאל ןּופ |

 ,טינ ּוטסנעק רימ ץּוחַא טָאג ןייק ןּוא
 .רימ רעסיוא רעפלעה ןייק ָאטינ ןּוא |
 ,רּבדמ רעד ןיא טנעקרעד ךיד ּבָאה ךיא* -
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 .שינעקירט ןּופ דנַאל ַא ןיא
 ,טרעטיפעג ךיז ןּבָאה ײז יווי

 ;ןרָאװעג טַאז יז ןענייז יוװַא
 ,ןרָאװעג טַאז ןענייז יז
 ,ןּביוהרעד ךיז טָאה ץרַאה רעייז ןּוא
 .רימ ןָא ןסעגרַאפ יז ןּבָאה רַאפרעד
 ,ןרָאװעג ּבײל ַא יװ יז ּוצ ךיא ןיִּב םּורדי
 | ;ןרעױל ךיא לעװ געװ ןפיוא טרעּפמעל ַא יװ
 ,,טּבױרַאּב רעדניק ןּופ עטנרעּב ַא יװ ןענעגעגַאּב יז לעװ ךיא*

 ,ןצרַאה רעייז ןּופ דייש םעד ןסיירפיוא לעװ ךיא ןּוא
 ;עטנּבַײל ַא יװ ןטרָאד ןסעפיוא יז לעװ ןּוא
 .ןסיירעצ יז טעװ דלעפ ןּופ היח יד

 ,לארׂשי טכַארּבעגמּוא טָאה ךידי
 .ףליה ןייד ןגעק ,רימ ןגעק טסיּב ּוד סָאװ
 ,ךלמ ןייד זיא ןעד ווי"

 ?טעטש ענייד עלַא ןיא ןפלעה ךיד לָאז רע
 :טנָאזעג טסָאה ּוד סָאװ ,רעטכיר ענייד ןּוא
 ?ןרַאה ןּוא ךלמ ַא רימ ּבינ
 ,סעּכ ןיימ ןיא ךלמ ַא ריד ּביג ךיא:י

 .ןרָאצמירג ןיַײמ ןיא קעװַא םענ ןּוא

 ,םירפא ןּופ דניז יד זיא ןדנּוּבעגניײא:*
 .אטח ןייז זיא ןטלַאהַאּב
 ;םיא ףיוא ןעמּוק ןלעװ ןרעניװעג ַא ןּופ ןעייוו*

 ,רע זיא דניק גּולק טינ ַא
 .ןּבײלּב ןייטש טינ לָאז רע ,טייצ זיא סע םורָאװ
 .רעדניק ןּופ טרָארעּבעג םעד ןיא
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 ?ןזיילסיוא ײז דרערעטנּוא ןּופ טנַאה רעד ןּופ ךיא לָאז
 ?ןפיוקסיוא יז טוט ןּופ ךיא לָאז |
 ?טוט ,תופנמ ענייד ןענַײז ּוח |
 ?דרערעטנּוא ,טסעּפ ןייד ּוװ !
 .ןגיוא עניימ ןּופ ןייז ןגרָאּברַאפ לָאז גנּומירַאּברעד |
 ,ןזָארגכײט ןשיװצ ןסקַאװ געמ רע םורָאװ*

 ניוו-חרזמ ַא ןעמּוק טעװ
 ףיוא טייג רּבדמ ןּופ טָאג ןּופ םערּוטש ַא
 ,םענּורּב ןייז טעװ ןרעװ ןקּורט ןּוא
 ;לַאװק ןייז טעװ ןענעקירטסיוא ןּוא
 .ןכַאז עקיטסּולג עלַא ןּופ ץַאש םעד ןּביױרעצ טעװ רע
 א יי יי עד -  אישו ייטב בע 2

 ,ןֹורמֹוש זיא טקידלּושרַאפי ידו
 ;טָאג ריא ןָא טקינעּפשרעדיװ טָאה יז םורָאװ

 ,ןלַאפ ײז ןלעװ דרעװש ןכרּוד
 ,ןרעװ טקַאהעצ ןלעװ רעדניק עניילק ערעײז |
 .ןרעװ ןטלָאּפשעגפיױא ןלעװ עקידעגָארט ענייז ןּוא }

 ,רַאה ןייד טָאנ ּוצ ,לארׂשי ,םּוא ךיז רעק* !
 .דניז ענייד ךרּוד טלכיורטשעג טסָאה םורָאװ |
 ,רעטרעװ ְךייַא טימ טמעני !
 ;טָאג ּוצ םּוא ְךייַא טרעק ןּוא |

 ,דניז עלַא ּבינרַאפ :םיא ּוצ טגָאז
 ;עטּוג סָאד ןָא םענ ןּוא
 .ןּפילערעזדנּוא טימ ןסקָא טָאטשנָא ןלָאצ רימָאל ןּוא !
 ,ןפלעה טינ זדנּוא טעװ רּוׁשַאֹי :

 ,ןטַײר טינ רימ ןלעװ דרעפ ףיוא
 "טָאג רעזדנּוא, ןגָאז טינ רעמ ןלעװ רימ ןּוא
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 ;טנעה ערעזדנּוא ןּופ קרעװ םּוצ

 .רעדנלע רעד טמירַאּברעד טרעװ ריד ךרּוד םורָאװ

 ,גנּורעקּפָא רעייז ןלייה לעװ ךיא*
 ,קיצרַאה ןּבָאה ּביל יז לעװ ךיא
 .םיא ןּופ טרעקענּפָא ךיז טָאה ןרָאצ ןיימ םורָאװ
 ;לארׂשי ּוצ יוט רעד יװ ןייז לעװ ךיא*
 ,עיליל ַא יװ ןעילּב טעװ רע
 .ןֹנָבל רעד יװ ןעלצרָאװ ענייז ןגָאלש ןּוא
 ,ןטײרּפש ךיז ןלעװ ןגײװצ ענייז'
 ,םיוּבטרעּבלײא ןּופ יװ ןייז טעװ ץנַאלג ןייז ןּוא
 .ןֹנָבל רעד יװ ןּבָאה רע טעװ חיר ַא ןּוא
 ןטָאש ןייז ןיא ןציז סָאװ ידי
 ,האּובּת ןענערּבפיוא רעדיװ ןלעװ
 ;קָאטשנײװ ַא יװ ןעילּב ןלעװ יז ןּוא
 .ןֹונָבל ןּופ ןיײװ רעד יװ טפּוד ןייז
 :ףגָאז טעווו םירפא*
 .רעדליּבנצעג טימ רעמ ןָא ךיז ךיא רעק סָאװ
 ;ןקּוקנָא םיא לעװ ןּוא ,רעפטנע ךיא
 ;סערּפיצ רעקיטּפַאהנײװצ ַא יװ ןיּב ךיא
 .טכּורפ ןייד ןגָארקעג טרעוו רימ ןּופ

 - ,ןייטשרַאפ סָאד לָאז זיא גּולק רעווי"
 ,ןקרעמ סע לָאז קידנַאטשרַאפ רעו
 ,טָאג ןּופ ןגעװ יד ןענייז קיטרַאפטכער םורָאװ
 ,ייז ןיא ןעייג עטכערעג יד ןּוא
 .ייז ןיא טלכיורטשעג ןרעװ רעכערּברַאפ יד ןּוא
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 לֵאֹוי

 ןּופ ןּוז םעד לֵאֹוי ּוצ ןעװעג זיא סָאװ טָאג ןּופ טרָאװ סָאדי ןא

 :ןלַאותּפ
 ,םינקז ריא ,ּוצ סָאד טרעה*

 ;דנַאל ןּופ רעניוװַאּב עלַא טמענרַאפ ןּוא
 ,געט ערעײַא ןיא ןעשעג סָאװ ױזַא זיא
 ?ןרעטלע ערעײַא ןּופ געט יד ןיא יצ

 ,רעדניק ערעיײַא םעד ןגעװ טלייצרעדי '

 ,רעדניק ערעייז ּוצ רעדניק ערעײַא ןּוא

 .רוָד רעדנַא םעד ּוצ רעדניק ערעייז ןּוא

 םערָאװ םעד ןּופ ןּבילּבעג זיא סָאװי !
 ,קירעשייה רעד ןסעגעגפיוא טָאה
 קירעשייה םעד ןּופ ןּבילּבעג זיא סָאװ ןּוא
 ,רעסערפזָארג רעד ןסעגעגפיוא טָאה
 רעסערפוָארג םעד ןּופ ןּבילּבעג זיא סָאװ ןּוא
 .לירג רעד ןסעגעגפיוא טָאה
 ,טנייוו ןּוא ,םירֹוּכיש ,ףיוא ךיז טּפַאכ*
 ,ןיײוו ןּופ רעקנירט עלַא ,טרעמָאי ןּוא
 טפַאונּבױרט רעד ףיוא
 .ליומ רעייַא ןּופ ןרָאװעג ןטינשרַאפ זיא יז סָאװ
 ,דנַאל ןיימ ףיוא ןעמּוקעגפױרַא זיא קלָאפ ַא םורָאװי
 ;לָאצ ַא ןָא ןּוא קיטְכַאמ
 ,ּבײל ַא ןּופ ןייצ ןענייז ןייצ ענייז
 .רע טָאה עטנּביײל ַא ןּופ רענײצקַאּב ןּוא
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 ,טסיװ ּוצ קָאטשנײװ ןיימ טכַאמעג טָאה רעי
 ;םיוּבנגײפ ןיימ ךַאלדנעּפש ּוצ ןּוא
 ,ןפרָאװעגרעדינַא ןּוא םיא רע טָאה ליוה טלױהעגּפָא
 .ןרָאװעג סַײװ ןענייז ןגײװצ ענייז
 קַאז טימ טרּוגעגנָא יורפגנּוי ַא יװ גָאלק*

 - .טנּוי ריא ןּופ ןַאמ םעד ךָאנ |
 רעפּפָאסיג ַא ןּוא רעפּפָאזייּפש ַא זיא ןרָאװעג ןטינשרַאפי

 ;טָאג ןּופ זיוה םעד ןּופ
 ,םינהֹּכ יד ןרעיורט סע
 .טָאנ ןּופ רענידַאּב יד
 ,"דלעפ סָאד זיא ןרָאװעג טסיװרַאפיי

 ,דרע יד טרעיורט סע
 ,האּובּת יד זיא ןרָאװעג טסיװרַאפ םורָאװ
 ,ןיײװ רעד טָאה טנקירטעגסיוא
 ,לייא סָאד זיא ןעגנַאגעגנייַא
 ,טײלרעקַא יד ןענייז דנַאש ּוצי

 ,רערינטרעגנײװ יד ןרעמָאי סע
 ;ןטשרעג ןפיוא ןּוא ץייוו ןפיוא
 .ןרָאלרַאּפ זיא דלעפ ןּופ טינש רעד םורָאװ
 ,טנקירטרַאפ זיא קָאטשנײװ רעד

 ;טקלעװרַאפ זיא םיוּבנגיפ רעד ןּוא
 ,םיױּבלּפע רעד ןּוא םיוּבלטייט רעד ךיוא ,םיורגלימ רעד
 ;טנקירטרַאפ ןענייז ,דלעפ ןּופ רעמיוּב עלַא
 .רעדניקנשטנעמ יד ןּופ דיירפ יד טָאה טנקירטעגסיוא ,ָאי
 ,םינהֹּכ ריא ,טנָאלק ןּוא ןָא ךייַא טרוג*

 ;חּבומ ןּופ רענידַאּב ריא ,טרעמָאי
 ,רעדײלקקַאז ןיא טקיטכענ טמּוק
 ,טָאג ןיימ ןּופ רענידַאּב

 הֶדָׁש-דֵדְׁש :ליּפשטראָו *
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 זיוה סטָאג רעייַא ןּופ זיא ןטימרַאפ םורָאװ
 .רעפּפָאסינ ַא ןּוא רעפּפָאזייּפש ַא
 ,גָאטטסַאפ ַא טקילייה:*

 ,גנּולמַאזנייַא ןַא טפּור
 ,עטסטלע יד ףיונוצ טּביילק

 ,דנַאל ןּופ רעניֹוװַאּב עלַא !
 ,טָאג רעיײַא הוהי ןּופ זיוה ןיא
 .טָאנ ּוצ ןעיירש טוט ןּוא

 !נָאט םעד ףיוא ייוו'*
 ,טָאג ןּופ גָאט רעד זיא טנָאנ םורָאװ
 .רע טמּוק ןקיטכַאמלַא ןּופ ךָארּב ַא יו ןּוא
 ןגיוא ערעזדנּוא רַאפ ,רָאװרַאפ*

 ;זייּפש יד ןטינשרַאפ זיא
 ,זיוה סטָאג רעזדנוא ןּופ
 .טײקיטסּול יד ןּוא דיירפ יד
 ןעמָאז יד ןענייז טרַאדעגנייַאיי

 ,סעדּורג ערעייז רעטנּוא
 ,סרעלכייּפש יד ןענייז ןרָאװעג טסיװ
 ןרעייש יד ןענייז ןלַאפעגנייַא
 .האּובּת יד זיא טנקירטענסיוא םורָאװ
 | !המהּב יד טצכערק יו

 ,רעדניר סעדַאטס יד ןענייז טלמוטעצ
 ;גנורעטיפ ןייק יז רַאפ ָאטינ םורָאװ
 .טסיװרַאפ ןענייז ףָאש סעדַאטס יד וליפַא
 ,ןפור ךיא ּוט ,טָאג ,ריד ּוצ*

 טרעצרַאפ טָאה רעייפ ַא םורָאװ
 ,רּבדמ ןּופ רעצעלּפרעטיפ יד
 טרעקַאלּפעצ טָאה םַאלפ ַא ןּוא

 .יִדַׁשְמ דׂשֹּכ :ליּפשטרָאװ *
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 .דלעפ ןּופ רעמיוּב עלַא
 ,ריד ּוצ ןטכַאמש דלעפ ןּופ תומהּב יד וליפַא*

 ,רעסַאװ סנּבָארג יד ןענייז טנקירטענסיוא םורָאװ
 טרעצרַאפ טָאה רעייפ ַא ןּוא
 .רּבדמ ןּופ רעצעלּפרעטיפ יד

 ,ןֹויִצ ןיא רפֹוׁש ַא טזָאלּבי ב
 ,גרַאּב ןקילײה ןיימ ףיוא טלַאש ןּוא

 . ,דנַאל ןּופ רעניֹוװַאּב עלַא ןרעטיצ ןלָאז
 ,ןָא טמּוק טָאג ןּופ גָאט רעד םורָאװ
 ;טנָאנ זיא רע םורָאװ
 ,שינרעטצניפ ןּוא ְךׁשֹוח ןּופ גָאט ַא?
 ,לּבענ ןּוא ןקלָאװ ןּופ גָאט ַא
 ;גרעּב יד ףיוא טײרּפשעגסױא טײקצרַאוװש ַא יוִו
 ,סקיטכַאמ ַא ןּוא קלָאפ סיורג ַא
 ןָא קיּביײא ןּופ ןעװעג טינ זיא רע יװ ַאזַא
 ןייז טינ רעמ םיא ךָאנ טעװ ןּוא
 .תורֹוד-רֹוד ןּופ ןרָאי יד ויּב
 ,רעייפ ַא טרעצרַאפ סיורַאפ םיאי

 ;םַאלּפ ַא טרעקַאלפ םיא רעטניה ןּוא
 ,םיא רַאפ דנַאל סָאד זיא ןֶדִע ןּופ ןטרָאג רעד יװ
 ,רעטסיװ ַא רּבדמ ַא םיא רעטניה ןּוא
 .םיא ןּופ ָאטינ זיא גנּונירטנַא ןייק לָאמּוצ ןּוא
 ,ןעוסיוא ןייז זיא דרעפ ןּופ ןעזסיוא סָאד יי

 .ייז ןפיול ױזַא רעטייר יו ןּוא
 ,ןגעוװטיײר ןּופ שיורעג סָאד יו
 ;גרעּב ןציּפש יד ףיוא ןעגנירּפש רעייז זיא
 רעייפמַאלּפ ַא ןּופ לַאנק רעד יװ

 : וטעה : ..2-.==
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 ;יורטש טרעצרַאפ סָאװ
 סקיטכַאמ ַא קלָאפ ַא יװ
 .המחלמ ּוצ טיירגענ
 ,רעקלעפ ןרעטיצ םיא רַאפ
 .שינרעטצניפ ַא ןעמּונעגנָא ןּבָאה רעמינּפ עלַא
 ,ייז ןפיול םירֹוּביִג יו
 ,רעיומ רעד ףיוא יז ןרעטעלק טייל-המחלמ יװ
 ,יז ןעייג ןגעװ ענייז ןיא רעכַאלטיא ןּוא
 .ןגעטש ערעייז טינ ןרעטנָאלּפ יז ןּוא
 ,טינ יז ןסיוטש ןרעדנַא םעד רענייא ןּואי
 ,יז ןעייג ךַאילש ןייז ןיא רעכַאלטיא
 ,ךיז יז ןפרַאװ ןפָאװ ךרּוד ןּוא
 .טקידעשעג טינ ןרעוו ןּוא
 ,טָאטש רעד ףיוא ןעגנירּפש יז
 ,רעיומ רעד ףיוא ןפיול יז
 ,רעזייה יד ןיא ףױרַא ןעייג יז
 .בנג ַא יװ רעטצנעפ יד ךרּוד ןעמּוק יז

 ,דרע יד טרעטיצ םיא רַאּפײ ן

 ;ןעלמיה יד ןעמערוטש
 ,ץרַאװש ןרעוװ הנבל יד ןּוא ןּוז יד
 .ןייש רעַײז ןײרַא ןעמענ ןרעטש יד ןּוא

 לוק ןייז סױרַא טזָאל טָאג ןּואי*
 ;ליח ןייז רַאפ סיורַאפ
 ,הנחמ ןייז זיא סיורג רעייז םורָאװ
 ;לעפַאּב ןייז טּוט סָאװ רעד זיא קיטכַאמ םורָאװ
 ,רעייז קידארֹומ ןּוא טָאג ןּופ גָאט רעד זיא סיורג םורָאװ
 ?ןטלַאהסיוא םיא ןעק רעװ ןּוא
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 ,טָאג טגָאז ,טציא ךָאנ רעּבָא
 .,ןצרַאה ןצנַאג רעיא טימ רימ ּוצ םּוא ךייַא טרעק
 ;גָאלק טימ ןּוא ןיײװעג טימ ןּוא ןטסַאפ טימ ןּוא
 ,רעדיײלק ערעײַא טינ ןּוא ץרַאה רעיא טסיירעצ ןואי

 ,טָאג רעיא הוהי ּוצ םּוא ךייַא טרעק ןּוא
 ,קידמירַאּברעד ןּוא קילעזטיײל זיא רע םורָאװ
 ,דָאנעג ןיא ךייר ןּוא ,ןרָאצ ןיא ןטלַאהעגניײַא
 .זייּב םעד ףיוא הטרח טָאה רע ןּוא
 ,ןּבָאה הטרח רע טעװ רעדיװ רשפא ,סײװ רעוו'*

 --ךיז רעטניה הכרּב ַא ןוָאל ןּוא
 רעפּפָאסיג ַא ןּוא רעפּפָאזייּפש ַא
 .טָאג רעייַא הוהי רַאפ

 ,ןֹויִצ ןיא רפֹוׁש ַא טזָאלבי*
 ,גָאטטסַאפ ַא טקילײה
 ;גנולמַאזנייַא ןַא טפּור
 ,קלָאפ סָאד ןייַא טלמַאז'*

 ,הדע יד טפּוררַאפ
 ,םינקז יד ףיונּוצ טּביילק
 ,רעדניק עניילק יד ןייַא טלמַאז
 ;טסּורּב יד ןגיוז סָאװ יד ןּוא
 ,רעמַאק ןייז ןּופ ןײנסױרַא ןתח רעד לָאז
 .טלעצעג ריא ןּופ הלּכ יד ןּוא
 חּבומ םעד ןּוא שילָאּפ םעד ןשיװציי

 ,טָאג ןּופ רעניד יד ,םינהֹּכ יד ןענײװ ןלָאז
 ;ןגָאז ייז ןלָאז ןּוא
 ,קלָאפ ןייד ףיוא טָאג ךיז םירַאּברעד
 ,דנַאש ּוצ ּברַא ןייד ןּבעג טינ טסלָאז ןּוא
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 ;ײז רעּביא ןעלטרעוו ךיז ןלָאז רעקלעפ זַא |
 :תומּוא יד ןשיוװצ ןגָאז ןעמ לָאז סָאװ ךָאנ |

 ?טָאג רעייז זיא ּוװַא

 ,דנַאל ןייז רַאפ ןעמּונעגנָא ךיז טָאה טָאג ןּואי* |
 .קלָאפ ןייז ףיוא טמירַאּברעד ךיז טָאה ןּוא |

 :קלָאפ ןייז ּוצ טגָאזעג ןּוא טרעפטנעעג טָאה טָאג ןּואיי
 ,לייא ןּוא ןייו ןּוא האּובּת ךייַא קיש ךיא ,טעז
 ;טַאז ּוצ ןּבָאה יז טעװ ריא ןּוא |
 .רעקלעפ יד יײיּב דנַאש ּוצ ןּבעג טינ רעמ ךייַא לעװ ךיא ןּוא |

 ,ךייַא ןּופ ןרעטײװרעד ךיא לעװ ןקידנופצ םעד ןּוא=
 ןּוא שינעקירט ןּופ דנַאל ַא ןיא ןסיוטשרַאפ םיא לעװ ןּוא |

 ,שינעטסיװ
 .,םי ןטשרעדעפ םּוצ םינּפ ןייז טימ

 ;םי ןטשרעטניה םּוצ קע ןייז ןּוא |
 ,ןיינפיוא טעװ ךורעגליופ ןייז ןּוא
 ,ןייגפיוא טעװ קנַאטשעג ןייז ןּוא |
 .ןעמּונרַאפ ךיז סיורג טָאה רע לײװ |

 יי ' ;- י.י יי

 ,דרע ,ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאזיי
 ,קיטסּול יז ןּוא ךיז יירּפ
 .טָאג טָאה ןָאטעג סיורג םורָאװ
 ,דלעפ ןּופ תומהּב ,ןּבָאה ארֹומ טינ טלָאז ריאי
 ,טוָארנַאּב ןענייז רּבדמ ןּופ רעצעלּפרעטיפ יד םורָאװ -
 ,טכּורפ ןייז טגָארט םיוּב רעד םורָאװ -
 .טפירק רעייז ןּביג קָאטשנײװ רעד ןּוא םיוּבנגײפ רעד -
 ךיז טיירפ ןוא קיטסול טייז ,ןֹויִצ ןּופ רעדניק ריא ןּוא*
 ,טָאג רעייַא הוהי טימ -
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 ;קיטכיר ןגערירפ םעד ְךייַא טיג רע םורָאװ
 ,ןגער ךייַא רַאפ ןרעדינ טכַאמ רע ,ָאי
 .ןשדֹוחַו ןטשרע ןיא ןגערטעּפש ןּוא ןגערירפ
 ,האּובּת טימ ןייז לּופ ןלעװ ןרעייש יד ןּוא

 .לייא ןּוא ןיײוו טימ ןפיולרעּביא ןלעװ ןרעטלעק יד ןּוא
 ןרָאי יד ןלָאצּפָא ךייַא לעװ ךיא ןּוא*י

 ,ןסעגעגפיוא טָאה קירעשייה רעד סָאװ
 ,םערָאװ רעד ןּוא ,לירג רעד ןּוא ,רעסערפזָארג רעד
 .ךייַא ףיוא טקישעגנָא ּבָאה ךיא סָאװ ליח סיורג ןיימ

 ,ןייז טַאז ןּוא ןסע ריא טעװ ןסע ןּואיי
 ,טָאג רעיא הוהי ןּופ ןעמָאנ םעד ןּביױל טעװ ריא ןּוא
 ;ךַאלרעדנּוװ ךייַא טימ ןָאטעג טָאה סָאװ
 .ןרעוװ טמעשרַאּפ טינ קיּביא ףיוא טעװ קלָאפ ןיימ ןּוא

 ,לארׂשי ןשיווצ ןיּב ךיא וַא ןסיװ טעװ ריא ןּואיי
 ;ָאטינ זיא רעמ ןּוא ,טָאג רעיא הוהי ןיּב ךיא ןּוא
 .ןרעװ טמעשרַאפ טינ קיּביא ףיוא טעװ קלָאפ ןיימ ןּוא

 ,םעד ךָאנ ןייז טעװ סע ןּואי }
 ,ּבײל רעדעװטעי ףיוא טסייג ןיימ ןסינסיוא ךיא לעװ

 ,ןגָאז תואיבנ ןלעװ רעטכעט ערעייַא ןּוא ןיז ערעיײַא ןּוא
 ,ןעמולח תומֹולח ןלעװ םינקז ערעײַא
 .ןעז ןעגנּואעז ןלעװ םירּוחּב ערעײַא
 ןטסניד יד ףיוא ןּוא טכענק יד ףיוא ךיוא ןּואי
 .געט ענעי ןיא טסייג ןיימ ןסינסיוא ךיא לעװ
 ,דרע רעד ףיוא ןּוא למיה ןיא רעדנּוװ ןזײװ לעװ ךיא ןּואי

 | .ךיור ןלייז ןּוא רעייפ ןּוא טּולּב
 ,שינרעטצניפ ןיא ןרעװ טרעקרַאפ טעװ ןּוז ידי
 ,טּולּב ןיא הנבל יד ןּוא
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 ,טָאג ןּופ גָאט רעד טמּוק סע רעדייא
 .רעקידארֹומ רעד ןּוא רעסיורג רעד |

 ,ןייז טעװ סע ןּואי
 ,טָאג ןּופ ןעמָאנ םעד ןפּור טעװ סָאװ רעכַאלטיא
 ,ןרעװ ןענּורטנַא טעװ
 םִיַלָשּורי ןיא ןּוא ןֹויִצ גרַאּב ףיוא םורָאװ
 ,גנּונירטנַא ןַא ןייז טעװ
 ;טגָאזעג טָאה טָאג יו ױזַא
 .ןפּור טּוט טָאג סָאװ יד ןייז ןלעװ ענעּבילּבעג יד ןּוא -

 ,טייצ רענעי ןיא ןּוא געט ענעי ןיא ,עז םורָאװ 'ד
 ןּוא הדּוהי ןּופ טפַאשנעגנַאפעג יד ןרעקמּוא לעװ ךיא זַא

 ,םִיַלָׁשּורי
 ,רעקלעפ עלַא ןעלמַאזניײַא ךיא לעווי !
 ,טָפָׁשֹוהי ןּופ לָאט ןיא ןרעדינ ןכַאמ יז לעװ ךיא ןּוא |
 יז טימ ןטּפשמ ןטרָאד ךיז לעװ ךיא ןּוא |
 ,לארׂשי ּברַא ןיימ ןּוא קלָאפ ןיימ רַאפ |
 .העקלעמ יד ןשיװצ טײרּפשעצ ײז ןּבָאה יז סָאװ |

 .דנַאל ןיימ טלייטעצ ןּוא
 ,ןפרָאװעג לרֹוג יז ןּבָאה קלָאפ ןיימ ףיוא ןּואי
 ,הנֹוז ַא רַאפ לנניא ַא ןּבעגעג ןּוא
 .ןעקנורטעג ןּוא ,ןייװ רַאפ טפיוקרַאפ לדיימ ַא ןּוא

 ,ןֹודיצ ןּוא רֹוצ ,רָאג רימ ריא טייז סָאװ ןּואי
 .?תֶשָלּפ ןּופ ןטנגעג עלַא ןּוא -
 ?ןגעװטעניימ ןּופ ּפָא סָאד ריא טלָאצ גנוטלעגרַאפ יצ |
 ,ןגעװטעניימ ןּופ סָאד טלעגרַאפ ריא ּביוא ,זיא |
 . ןרעקמּוא ךיג קילײא ךיא לעװ |
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 : ;ּפָאק רעיײַא ףיוא גנוטלעגרַאפ רעיא
 | -,ןעמונענוצ ריא טָאה דלָאג ןיימ ןּוא רעּבליז ןיימ סָאװי

 .ןצַאלַאּפ ערעייַא ןיא טכַארּבעג ןטייקיטסולג עטסעּב עניימ ןּוא
 1 םִיַלָשּורי ןּופ רעדניק יד ןּוא הדּוהי ןּופ רעדניק יד ןּואי
 ,םינָוי יד ןּופ רעדניק יד ּוצ טפיוקרַאפ ריא טָאה
 .קרַאמעג רעיײז ןּופ ןרעטײװרעד ּוצ יז ידּכ
 טרָא םעד ןּופ יז קעװרעד ךיא ,טעזי
 ,ןטרָאד טפיוקרַאפ יז טָאה ריא סָאװ
 .ּפָאק רעיַא ףיוא גנּואּוט רעיא ןרעקמּוא לעװ ךיא ןּוא
 רעטכעט ערעייַא ןּוא ןיז ערעייַא ןפיוקרַאפ לעװ ךיא ןּואי
 | ,הדּוהי ןּופ רעדניק יד ןּופ טנַאה רעד ןיא
 ,קלָאפ ןטַײװ ַא וצ ,םיאָבש יד ּוצ ןפיוקרַאפ יז ןלעװ יז ןּוא
 .טדערעג טָאה טָאג םורָאװ

 ,רעקלעפ יד ןשיווצ סיוא סָאד טפורי
 ,המחלמ ַא ןָא טיירּב
 ;םירֹוּביג יד ףיוא טקעװ
 ןיינפיורַא ןלָאז ,ןענענעג ןלָאז
 .המחלמ ןּופ רענעמ עלַא
 ,ןדרעװש ףיוא סנזײַארעקַא ערעײַא טדימשי*

 ;ןזיּפש ףיוא סרעסעמנייווצ ערעיײַא ןּוא
 .ךיא ןיּב רוּביג ַא :ןגָאז לָאז רעפַאלש רעד
 ,םּורַא דנּור ןּופ רעקלעפ עלַא טמּוק ןּוא טלייַא'י

 ;ןעלמַאונײַא ךיז ןעמָאל ןּוא
 !םירֹוּביג ענייד ,טָאג ,ןרעדינ ךַאמ ןיהַא
 ןײגפױרַא ןוא רעקלעפ יד ןקעװרעד ךיז ןלָאז*

 טְפָׁשֹוהי ןּופ לָאט םּוצ
 ןציז ךיא לעװ ןטרָאד םורָאװ
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 ,םּורַא דנור ןּופ רעקלעפ עלַא ןטּפשמ ּוצ
 ,רעסעמדיינש םעד ּוצ טגיילי

 ;טינש רעד זיא קיטייצ םורָאװ
 ,טערט טמּוק
 ,רעטלעק רעד זיא לּופ םורָאװ
 ;רעּביא ןפיול ןעלּבּוק יד
 .זייּב רעייז זיא סיורג םורָאװ

 !רַוג ןּופ לָאט ןיא תונחמ ,תונחמ:*
 .רוג ןּופ לָאט ןיא טָאג ןּופ גָאט רעד זיא טנָאנ םורָאװ
 ,ץרַאװש ןרעוו הנבל יד ןּוא ןּוז יד

 .ןייש רעייז ןײרַא ןעמענ ןרעטש יד ןּוא
 ,ןֹויִצ ןּופ ןלירּב טעװ טָאג ןּואי*

 ,לוק ןייז ןזָאלסױרַא רע טעװ םִיַלָשּורי ןּופ ןּוא
 ;דרע ןּוא למיה ןלעװ ןעמערּוטש ןּוא
 ,קלָאפ ןייז רַאפ גנּוצישַאּב ַא ןייז טעװ טָאג רעּבָא
 .לארׂשי ןּופ רעדניק יד רַאפ גנוטסעפ ַא ןּוא
 ,טָאג רעיא הוהי ,ךיא זַא ןסיװ טעװ ריא ןּואי

 ;גרַאּב ןקילײה ןיימ ,ןֹויִצ ףיוא ּור
 ,קילײה ןייז טעװ םִיַלָשּורי ןּוא
 .ריא ןיא ןיינכרּוד טינ רעמ ןלעװ עדמערפ ןּוא

 ,גָאט םענעי ןיא ןייז טעװ סע ןואי*
 ,טפַאז ןפירט גרעּב יד ןלעװ
 ,ךלימ טימ ןיינרעּביא ןלעװ ןכיײה יד ןּוא
 .רעסַאװ טימ ןייגרעּביא ןלעװ הדּוהי ןּופ סנּבָארג עלַא ןּוא
 ,זיוה סטָאג ןּופ ןײנסױרַא טעװ לַאװק ַא ןּוא
 .םיטִש לָאט םעד ןעקנירטנָא טעװ ןּוא
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 ,ןרעװ שינעטסיװ ַא טעװ םִיַרצִמיי
 ,ןרעװ רּבדמ רעטסיוװ ַא טעװ םֹודֶא ןּוא
 ,הדּוהי ןּופ רעדניק יד ּוצ טכערמּוא םעד רַאפ
 .דנַאל רעייז ןיא טּולּב קידלּושמּוא ןסָאגרַאפ ןּבָאה יז סָאװ
 ,טצעוַאּב קיּבייא ןייז טעװ הדּוהי רעּבָא"

 .תורֹוד-רֹוד ףיוא םִיַלָשּורי ןּוא
 | .;ןעקנעש טינ ךיא לעװ טּילּב רעייז ,ןעקנעש לעװ ךיא סָאװ ןּואי

 ,ןֹויִצ ןיא ןעּור טּוט טָאג ןּוא

 ו

 ְו
( 







 סֹומָע

 טײלּפָאש יד ןּופ ןעװעג זיא סָאװ ,ןסֹומָע ןּופ רעטרעוװ ידי ןַא-
 געט יד ןיא לארׂשי ףיוא ןעזעג טָאה רע סָאװ ;ַֹוקּת ןּופ

 םעד םֶעבְרִי ןּופ געט יד ןיא ןּוא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד הֵיְזּוע ןּופ
 -דרע רעד רַאפ רָאי ײװצ ,לארׂשי ןּופ ךלמ םעד ,ןטָאֹוי ןּופ ןּוז
 .שינרעטיצ

 :טנָאזעג טָאה רע ןּואי
 ןֹויִצ ןּופ ןלירּב טעוװ טָאג

 לי ןייז ןזָאלסױרַא רע טעװ טא ןּופ ןּוא |
 ,ןרעיורט א רעכוטסַאּפ יד ןּופ רעצעלּפרעטיפ יד ןּוא |

 .ןרעװ טנקירטרַאפ טעװ לֶמרַּכ ץיּפש רעד ןּוא

 :טנָאזעג טָאג טָאה יױזַא?
 ,קֶׂשָמַד ןּופ ןכערּברַאפ ירד רַאפ
 ;ןטלַאהּפָא טינ סע ךיא לעװ ,ריפ רַאפ ,ָאי -

 .סנטילששערד ענרעזייַא טימ דֶעלִג ןשערד רעייז רַאפ
 ,לֵאַָח ןּופ זיוה םעד ףיוא רעייפ ַא ןקיש לעװ ךיא ןּואי
 .דֵדֵהְדִּב ןּופ ןצַאלַאּפ יד ןרעצרַאפ טעװ סע ןּוא -
 ,קֶׂשָמַד ןּופ לגיר םעד ןכערּבעצ לעװ ךיא ןּוא"

 ,ןְוָא-תַעקִּב ןּופ רעניֹוװַאּב ַא ןדיינשרַאפ לעװ ןּוא
 ;ןְדָע-תיֵּב ןּופ רעטּפעצ ַא טלַאה סָאװ םעד ןּוא
 ,ריק ןייק ןייג תולג ןיא טעװ םֶרַא ןּופ קלָאפ סָאד ןּוא :

 | .טָאג טגָאז
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 :טגָאזעג טָאג טָאה יװַאי
 ,הָוַע ןּופ ןכערּברַאפ יירד רַאפ
 :ןטלַאהּפָא טינ סע ךיא לעװ ,ריפ רַאפ ,ָאי
 ,טפַאשנעגנַאפעג עצנַאג ַא ןּבײרטרַאפ רעייז רַאפ
 .םֹודָא ּוצ ןרעפטנעוצרעּביא ידּכ
 ,הָזַע ןּופ רעיומ רעד ףיוא רעייפ ַא ןקיש לעװ ךיא ןּואי
 : .ןצַאלַאּפ עריא ןרעצרַאפ טעװ סע ןּוא
 | ,דֹודשַא ןּופ רעניֹוװַאּב ַא ןדיינשרַאפ לעװ ךיא ןּוא
 | ;ןֹולקשַא ןּופ רעטּפעצ ַא טלַאה סָאװ םעד ןּוא
 | ,ןֹורקֶע ףיוא טנַאה ןיימ ןרעק לעװ ךיא ןּוא
 .  ,ןייגרעטנּוא טעװ םיּתשִלּפ יד ןּופ ּביילּברעּביא רעד ןּוא
 | / .רַאה רעד טָאג טגָאז

 :טנָאזעג טָאג טָאה ױזַא"
 ,רֹוצ ןּופ ןכערּברַאפ ירד רַאפ
 :ןטלַאהּפָא טינ סע ךיא לעװ ,ריפ רַאפ ,ָאי
 -נעגנַאפעג עצנַאג ַא טרעפטנעעגרעּביא ןּבָאה יז סָאװרַאפ

 ,םֹודָא ּוצ טפַאש
 .רעדירּב ןּופ דנּוּב םעד ןָא טכַאדעג טינ ןּוא

 ,רֹוצ ןּופ רעיומ רעד ףיוא רעייפ ַא ןקיש לעװ ךיא ןּואי"
 .ןצַאלַאּפ עריא ןרעצרַאפ טעװ סע ןּוא

 :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַאי
 ,םֹודֶא ןּופ ןכערּברַאפ יירד רַאפ
 ;ןטלַאהּפָא טינ סע ךיא לעװ ,ריפ רַאפ ,ָאי
 ,דרעווש ןטימ רעדּורּב ןייז טגָאיעגכָאנ טָאה רע סָאװרַאפ
 ,תונמחר ןייז טקיטשרעד ןּוא
 ,טקּוצרַאפ קידנעטש טָאה סעּכ ןייז ןּוא
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 .ןרָאצמירג ןייז ןטלַאהעג קיּביײא טָאה רע ןּוא
 .הָרָּב ןּופ ןצַאלַאּפ יד ןרעצרַאפ טעוװ סע ןּוא - , ןָמיֵּת ףיוא רעייפ ַא ןקיש לעװ ךיא ןּואי ,

 :טנָאזעג טָאג טָאה יױזַא*
 ,ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּופ ןכערּברַאפ ירד רַאפ
 :ןטלַאהּפָא טינ סע ךיא לעװ ,ריפ רַאפ ,ָאי
 ,דָצֹלִג ןּופ עקידעגָארט יד ןטלַאּפשפױא רעייז רַאפ
 .קרַאמעג רעייז ןרעטײרּברעד ּוצ ידּכ
 ,הָּבַר ןּופ רעיומ רעד ףיוא רעייפ ַא ןדניצנָא לעװ ךיא ןּואי+

 ,ןצַאלַאּפ עריא ןרעצרַאפ טעװ סע ןּוא
 ,המחלמ ןּופ גָאט ןיא גנּולַאש טימ
 .רעטיוועג ןּופ גָאט ןיא םערּוטש טימ
 ,תולג ןיא ןייג טעװ ךלמ רעייז ןּוא*

 ,םענייא ןיא ןרַאה ענייז ןּוא רע
 .טָאג טגָאז

 יי .--- יוסי יוראפ רע יי עילאי ייויס-= יי - א וי שירה סה ירלֿפ רישיון הללו

 :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַאי .'ב !
 ,בָאֹומ ןּופ ןכערּברַאפ ירד רַאפ

 ;ןטלַאהּפָא טינ סע ךיא לעװ ,ריפ רַאפ ,ָאי
 ףיוא םֹודֶא ןּופ ךלמ םעד ןּופ רענייּב יד ןענערּברַאפ ןייז רַאפ

 .ךלַאק
 ,בָאֹומ ףיוא רעייפ ַא ןקיש לעװ ךיא ןּוא*
 ,תֹוירק ןּופ ןצַאלַאּפ יד ןרעצרַאפ טעװ סע ןּוא
 ,בָאֹומ טעװ למּוטעג טימ ןּברַאטש ןּוא
 .רפֹוש ןּופ לוק ַא ןּוא גנּולַאש טימ
 ,טימ ריא ןּופ רעטכיר ַא ןדיינשרַאפ לעװ ךיא ןּואי
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 - ,םיא טימ ןעגרה ךיא לעװ ןרַאה עריא עלַא ןּוא
 | .טָאג טגָאז

 | :טנָאזעג טָאג טָאה ױזַא:
 - ,הדּוהי ןּופ ןכערּברַאפ יירד רַאפ
 ;ןטלַאהּפָא טינ סע ךיא לעװ ,ריפ רַאפ ,ָאי
 ,טָאנ ןּופ הרֹוּת יד טכַארַאפ ןּבָאה ייז סָאװרַאפ
 ;טיהעג טינ ןצעזעג ענייז ןּוא
 ,טריפרַאפ יז ןּבָאה סנגיל ערעייז ןּוא
 .ייז ךָאנ ןעננַאגעגכָאנ ןענייז ןרעטלע ערעייז סָאװ יד
 ,הדּוהי ףיוא רעייפ ַא ןקיש לעװ ךיא ןּוא*
 ,םִיַלָשּורי ןּופ ןצַאלַאּפ יד ןרעצרַאפ טעװ סע ןּוא

 :טנָאזעג טָאג טָאה יױזַא*
 ,לארׂשי ןּופ ןכערּברַאפ ירד רַאפ
 :ןטלַאהּפָא טינ סע ךיא לעװ ,ריפ רַאפ ,ָאי
 ,ןטכערעג םעד טלעג רַאפ ןפיוקרַאפ רעייז רַאפ
 .ךיש רָאּפ ַא רַאפ ןויבא םעד ןּוא
 דרע ּביוטש םעד ןעננילשנייַא ןליוו סָאװ ,ייזי
 ,עמערָא יד ןּופ ּפָאק ןפיוא
 ;יײז ןעיירדרַאפ עטקירדעג יד ןּופ געו םעד ןּוא
 ,לדיימ ןייא ּוצ ןעייג רעטָאפ ןייז ןּוא ןַאמ ַא ןּוא
 .ןעמָאנ ןקילײה ןיימ ןכעוושרַאפ ּוצ ידּכ
 רעדיילק עטנוּכשמרַאפ ףיוא ןּואי
 ,חּבומ ןכַאלטיא ןּבעל סיוא ךיז יז ןעיצ
 עטּפָארטשַאּב ןּופ ןייוו ןּוא
 .טָאג רעייז ןּופ זיוה ןיא יז ןעקנירט
 ,ירֹומָא םעד יז רַאפ טגיליטרַאפ ּבָאה ךיא ןּואי
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 ראט

 ;ךייה ןייז ןעוועג זיא ןרעדעצ ןּופ ךייה יד יװ סָאװ
 ;רעמױּבנכײַא יװ ןעװעג רע זיא קרַאטש ןּוא
 ,ןּביוא ןּופ טכּורפ ןייז טגיליטרַאפ ּבָאה ךיא ןּוא
 .ןטנוא ןּופ ןעלצרָאװ ענייז ןּוא
 ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ טכַארּבעגפיא ךייַא ּבָאה ךיא ןּוא"

 ,רָאי קיצרעפ רּבדמ רעד ןיא טריפעג ךייַא ןּוא
 .ירֹומָא ןּופ דנַאל סָאד ןּברַא ּוצ
 ,םיאיבנ רַאפ ןיז ערעיײַא ןּופ טלעטשענפיוא ּבָאה ךיא ןּואי

 ;םיריזנ רַאפ טייל עגנּוי ערעײַא ןּופ ןּוא
 ןלארׂשי ןּופ רעדניק ,ױזַא טינ סָאד זיא יצ
 .טָאג טגָאז
 ,ןייוװ םיריזנ יד ןעקנירט טכַאמעג טָאה ריא רעּבָאי

 ;ןגָאז ּוצ ױזַא ןלױפַאּב ריא טָאה םיאיבנ יד ןּוא
 .ןגָאז תואיבנ טינ טלָאז ריא
 רעטנּורַא ְךייַא קירד ךיא ,טעז*

 .ןּברַאג טימ לּופ ןגָאװ רעד טקירד סע יװ
 ,ןקנילפ םעד ןּופ ןייז ןרָאלרַאפ טעװ גנּנירטנַא ןּוא*

 ,חֹוּכ ןייז ןטלַאהנָא טינ טעװ רעקרַאטש רעד ןּוא
 .שפנ ןייז ןעװעטַאר טינ טעװ רוּבינ רעד ןּוא
 ,ןײטשַאּב טינ טעװ רעטלַאהנגיוּב רעד ןּוא*

 ,ןעװעטַאר טינ ךיז טעװ סיפ ענייז ףיוא רעקנילפ רעד ןּוא
 שפנ ןייז ןעװעטַאר טינ טעװ דרעפ ַא ףיוא רעטייר רעד ןּוא
 םירֹוּביג יד ןשיװצ רעקיצרַאהקרַאטש רעד ןּוא
 ,גָאט םענעי ןיא ןפיולטנַא רעטעקַאנ ַא טעװ
 : .טָאג טגָאז

 ףיוא טדערעג טָאה טָאג סָאװ טרָאװ עקָאדסָאד טרעהי }
 סָאװ החּפשמ רעצנַאג רעד ףיוא--לארׂשי ןּופ רעדניק ,ְךייַא
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 ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ טכַארּבעגפיוא ּבָאה ךיא
 ,דרע רעד ןּופ תוחּפשמ עלַא ןּופ טנעקרעד ךיא ּבָאה ךייַא רָאע
 ,דניז ערעײַא עלַא רַאפ ךייַא טימ ןענעכער ךיז ךיא לעװ םּורד

 ,רעדנַאנַאּב ייווצ ןעייני
 ?טדערעגּפָא ןּבָאה יז זַא ץּוחַא
 ,דלַאװ ןיא ּביײל ַא טלירּבי

 ?ּביור ןייק טינ טָאה רע ּוװ
 ,ערָאנ ןייז ןּופ לוק ןייז סױרַא ּביײלננוי ַא טוָאל
 !טּפַאכעג סעּפע טָאה רע זַא ץּוחַא
 ,דרע רעד ףיוא עקטסַאּפ ןיא לגיופ ַא טלַאפ*

 ?גנולכיורטש ןייק טינ טָאה יז ּוװ
 ,דרע רעד ןּופ עקטסַאּפ ַא ףיואטגנירּפש
 !טּפַאכענ ןּבָאה טינ יז לָאז ןּפַאכ ּוװ
 ;טָאטש ןיא ןוָאלּבעג רפֹוש ַא טרעוו יצ'
 ?ןרעטיצ טינ לָאז קלָאפ סָאד ןּוא
 ,טָאטש ןיא קילגמּוא ןַא טעשעג יצ
 ?ןָאטעג טינ סָאד טָאה טָאג ּוװ
 ;ךַאז ןייק טינ טוט רַאה רעד טָאג ,רָאװרַאפי
 דוָס ןייז טקעלּפטנַא טָאה רֶע ןדייס
 .םיאיבנ יד טכענק ענייז ּוצ
 ,טלירּבעג טָאה ּבייל ַא;
 ?ןּבָאה ארֹומ טינ לָאז רע
 ,טדערעג טָאה רַאה רעד טָאג
 ?ןגָאז תואיבנ טינ ןעק רעװ
 ,דֹודׁשַא ןיא ןצַאלַאּפ יד ףיוא ןרעה טכַאמ/
 ,םִיַרצִמ דנַאל ןיא ןצַאלַאּפ יד ףיוא ןּוא
 ,ןֹורמֹוש ןופ גרעּב יד ףיוא ןייַא ְךייַא טלמַאז :טגָאז ןּוא

 ִו
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 ,ןירעד תומוהמ עסיורג יד טעז ןּוא
 .טימ ריא ןיא ןעננוקירד יד ןּוא
 ,טָאג טגָאז ,טכער ןָאט ּוצ טינ ןסײװיײיז םורָאװי

 .ןצַאלַאּפ ערעייז ןיא ּבױר ןּוא הלוג ןעלמַאז סָאװ יז
 :טנָאזעג ױזַא רַאה רעד טָאג טָאה םּורדיי

 !דנַאל םּורַא דנור ןּוא ,טנייפ ַא
 ,טײקרַאטש ןייד ריד ןּופ ןרעדינ טעװ רע ןּוא

 .ןרעװ טּביױרעצ ןלעװ ןצַאלַאּפ ענייד ןּוא .
 :טגָאזעג טָאג טָאה יוװַאי -

 װ

 ליומ סּביײל םעד ןּופ ליצמ זיא ךּוטסַאּפ ַא יװ ױזַא
 ,רעיוא ןַא ןּופ לּפעל ַא רעדָא ,ינק רָאּפ ַא
 ,ןֹורמֹוש ןיא ןציז סָאװ ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןלעװ יױזַא
 ,קנַאּבפָאלש ַא ןּופ לקניװ ַא טימ ןייז ליצמ ךיז
 | .טעּב ַא ןּופ סּופ ַא טימ ןּוא

 ,בקעי ןּופ זיוה םעד טנרָאװ ןּוא טרעה*
 .תֹואָבצ ןּופ טָאג רעד ,הוהי טָאג טגָאז
 ךיז ןכער ךיא סָאװ גָאט םעד ןיא םורָאװ* !
. 

: 

 ֶּנ

 ֹו

 ,םיא טימ לארטי ןּופ ןכערּברַאפ יד רַאפ
 ,לָאיתיֵּב ןּופ תוחּבומ יד רַאפ ןענעכער ךיז ךיא לעװ
 ,ןרעװ טקַאהעגּפָא ןלעװ חּבומ ןּופ רענרעה יד ןּוא
 .דרע רעד ּוצ ןלַאפרעדינַא ןלעװ ןּוא
 ;זיוהרעמּוז םעד טימ זיוהרעטניװ סָאד ןגָאלש לעװ ךיא ןּוא"

 ,ןייגרעטנּוא ןלעװ ןייּבנפלע ןּופ רעזייה יד ןּוא
 ,ןרעװ טדנעלרַאפ ןלעװ רעזייה עסיורג יד ןּוא
 .טָאג טגָאז
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 יִקְדֶׁשָּב ריא ,טרָאװ עקיזָאדסָאד טרעה' דד
 ,ןֹורמֹוש גרַאּב ןפיוא סָאװ

 ,עמערָא יד ןּבױרַאּב סָאװ יד
 ,םינֹויבא יד ןקירד סָאװ

 6- ד

 .ןעקנירט ןלָאז רימ גנערּב :ןרַאה ערעייז ּוצ ןגָאז סָאװ
 ,טייקילײה ןייז יּב ןרָאװשעג טָאה רַאה רעד טָאג;

 ,ךייַא ףיוא ןעמּוק געט ,עז ,זַא
 ,ןקָאה טימ ןעמענקעװַא ךייַא טעװ עמ ןּוא
 .ןעננַאטשרעשיפ טימ ּבײלּברעּביא רעייַא ןּוא
 ,ןײנסױרַא ריא טעװ ןכָארּברעױמ ךרּוד ןּואי
 ,ךיז ןגעקַא עכַאלטיא
 ,ןצַאלַאּפ יד ןוָאלרַאפ טעװ ריא ןּוא
 .טָאג טנָאז

 ,טכערּברַאפ ןּוא לֵא-תיֵּב ןייק טמּוק*
 ,ןכערּברַאפ טרעמ ןּוא ,לֶגלִנ ןייק
 ,רעפּפָאטכַאלש ערעײַא ןגרָאמירפ םּוצ טגנערּב ןּוא
 ;סרׂשעמ ערעײַא גָאט ןטירד ןפיוא
 ,רעּפּפָאקנַאד טיורּב טרעייזעג ןּופ טפמעד ןּואי
 ,ןרעה טכַאמ ,ןּבָאג עקיליװיירפ סיוא טפוור ןּוא
 ,ּביל ריא טָאה ױזַא םורָאװ
 ,לארׂשי ןּופ רעדניק ריא
 .רַאה רעד טָאג טגָאז

 ןּבענעג ךייַא ּבָאה ךיוא ךיא ןּואי
 ,טעטש ערעייַא עלַא ןיא ןייצ עקידייל
 ,רעטרע ערעײַא עלַא ןיא טיורּב ןּופ גנורענימ ןּוא

 ,רימ ּוצ טרעקעגמוא טינ ךיז טָאה ריא ןּוא
 .טָאג טנָאז

= 

| 
| 
' 
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 ,ןגער םעד ךייַא ןּופ ןטימרַאפ ךיוא ּבָאה ךיא ןּואי
 ,טינש םּוצ םישדח ירד ךָאנ ןעוו
 ,טָאטש ןייא ףיוא ןענעגער טזָאלעג ּבָאה ךיא ןּוא
 ;ןענעגער ןזָאל טינ ךיא געלפ טָאטש ןייא ףיוא ןּוא
 ,ןרעװ טנגערַאּב טנעלפ קיטש ןייא
 ,ןענעגער טינ טגעלפ ףיורעד סָאװ קיטש סָאד ןּוא
 .ןרעװ טנקירטרַאפ טגעלפ
 ,טָאטש ןייא ּוצ טרעדנַאװעג ןּבָאה טעטש ירד ײװצ ןּואי !

 ,רעסַאװ ןעקנירט ּוצ
 ,טַאז ּוצ ןגירק טינ ןגעלפ ןּוא

 ,רימ ּוצ טרעקעגמוא טינ ךיז טָאה ריא ןּוא
 .טָאג טגָאז

 ;שינעקלעװ טימ ןּוא דנַארּבנרָאק טימ טגָאלּפעג ְךייַא ּבָאה ךיאי
 רענטרעגנייוו ערעײַא ןּוא רענטרעג ערעיײַא ןּופ עטסרעמ יד
 רעמיוּבטרעּבלײא ערעיײַא ןּוא רעמיוּבנגײפ ערעיײַא ןּוא
 , ףיוא קירעשייה רעד טסע

 ,רימ ּוצ טרעקעגמּוא טינ ךיז טָאה ריא ןּוא
 .טָאג טגָאז

 ןופ רעגיטש ןפיוא ,טסעּפ ַא ְךייַא ףיוא טקישעגנָא ּבָאה ךיאיי
 ,םִיַרצִמ

 טייל ערעייַא דרעװש ןטימ טעגרהעג ּבָאה ךיא
 .דרעפ ערעײַא ןופ טפַאשנעננַאפעג ּוצרעד
 ןייגפיוא טזָאלעג ּבָאה ךיא ןּוא
 ,זָאנ רעייַא ןיא תונחמ ערעיײַא ןּופ קנַאטשעג םעד

 ,רימ ּוצ טרעקעגמּוא טינ ךיז טָאה ריא ןּוא
 .טָאג טנָאז
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 ,ךייַא ןשיװצ טרעקעגרעּביא ּבָאה ךיאיי
 : - ,הָרֹומַע ןּוא םֹודס ןּופ שינערעקרעּביא סטָאג יװ ױזַא
 טייֵש ַא יװ ןּבילּבעג טייז ריא ןּוא
 - ,הפרׂש ַא ןּופ ןסירעגסױרַא

 ,רימ ּוצ טרעקעגמּוא טינ ךיז טָאה ריא ןּוא
 .טָאג טגָאז

 -:לארׂשי ,ריד ּוצ ןָאט יװַא ךיא לעװ םּורדי
 ,ריד ּוצ ןָאט עקיזָאדסָאד לעװ ךיא לײװ
 .לארׂשי ,טָאג ןייד ןגעקטנַא ןָא ךיז טיײרּב
 -  ,טעװ םעד טּפַאשַאּב ןּוא ,:רעּב יד טמערופ רע ,עז םורָאװי

 | ;זיא גנּוטכַארט ןייז סָאװ ןשטנעמ םעד טגָאז רע ןּוא
 | ,שינרעטצניפ ןגרָאמירפ ןּופ טכַאמ רע
 | ;דרע רעד ןּופ ןכייה יד ףיוא טערט רע ןּוא
 | .ןעמָאנ ןייז זיא תֹואָבצ ןּופ טָאג ר רעד הוהי

 - ַא רַאפ ףױא ּבײה ךיא סָאװ טרָאװ עקיזָאדסָאד טרעהי ןד
 | :לארׂשי ןּופ זיוה ריא ,ךייַא ףיוא דילגָאלק

 ןייטשוצפיוא רעמ טינ ןלַאפעג
 .לארׂשי יורפגנּוי יד זיא
 ,דרע ריא ףיוא ןפרָאװעגרעדינַא טגיל יז
 .ןלעטשפיוא יז לָאז רעו ָאטינ
 ;רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא םורָאװ;
 ,טנויוט טימ סױרַא טגעלפ סָאװ טָאטש יד
 ,טרעדנוה ייּב ןּבײלּב טעװ
 ,טרעדנּוה טימ סױרַא טגעלפ סָאװ יד ןּוא
 .לארׂשיןּופ זיוה םעד ןּופ ,ןעצ ייּב ןּביילּב טעװ
 :לארׂשי ןּופ זיוה םּוצ טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא םורָאװי



| 
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 ;טּבעל ןּוא ,ךימ טכּוז
 ,לָא-תיֵּב ןכּוז טינ טלָאז ריא ןּואי .

 .,ןעמּוק טינ ריא טלָאז לֶנֹלִג ןייק ןּוא
 . ;ןײגרעּבירַא טינ ריא טלָאז עַבָׁש-רַאּב ןייק ןּוא |
 ,יָןייֵג תולג ןיא טעװ לֶגלִנ םורָאװ |

 .ןרעװ טשינ ּוצ טעװ לַאקתיֵּב ןּוא
 ;טּבעל ןּוא ,טָאג טכּוװ !

 ,ףסֹוי ןּופ זיוה ןיא רעייפ ַא יװ ןכערּבסױא טינ לָאז רע ידּכ
 רַאפ ןייז טינ טעװ רעשעל ןייק זַא ,ןרעצרַאפ טעװ סע ןּוא ;

 ;לַאיתיַּב
 ,טּומרעװ ןיא טייקיטכערעג ןרעקרַאפ סָאװ ידי -

 .דרע רעד ּוצ יז ןגייל טײקיטרַאפטכער ןּוא
 ,ןרעטשנָאירָא םעד ןּוא ןרעטשנּביז םעד טכַאמ סָאװ םעד-*
 ,ןגרָאמירּפ ןיא ןטָאשטױט טרעקרַאפ ןּוא |
 ;טכַאנ ןיא גָאט טרעטצניפרַאפ ןּוא |
 ,םי ןּופ ןרעסַאװ יד טפּור סָאװ םעד -

 ,דרע רעד ןּופ טכיזעג ןפיוא סיוא יז טסיג ןּוא
 ;ןעמָאנ ןייז זיא הוהי |
 ,ןקרַאטש ןפיוא ךָארּב ַא סױרַא טצילּב סָאװ םעדי
 .גנוטסעפ רעד ףיוא טמּוק ךָארּב ַא ןּוא |

 ,רעיוט ןיא טרסּומ סָאװ םעד טנייפ ןּבָאה ייזיי
 .ײז ןקידרעװמּוארַאפ ךַאלרע טדער סָאװ םעד ןּוא

 ,ןַאמערָא ןפיוא טערט ריא לײװ ,םּורדִיי
 ,םיא ןּופ ריא טמענ האּובּת ןּופ ּבָאגּפָא ןּוא -
 ,טיוּבעג רענייטש עטקַאהעג ןּופ-רעוָייה ריא טָאה |

 - - :ןעעוװ טינ יז ןיא טעװ ןּוא
 ,טצנַאלפעג רענטרעגנײװ עקיטסולג ריא טָאה -

 8 קוסּפ ּבײהנָא ףיוא ךיז טיצַאּב 2 - .הָלנָי הֹלָג לֶגֹלִגַה :ליּפשטרָאװ ײ
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 .ןײװ רעייז ןעקנירט טינ טעװ ןּוא
 ,ליפ ןענייז ןכערּברַאפ ערעיײַא ,סײװ ךיא םורָאװ;*

 ,דניז ערעייַא קרַאטש ןּוא
 ,דחֹוש טמענ סָאװ ,ןטכערעג םעד טקירד סָאװ ,ריא
 .רעיוט ןיא םינֹויבא יד טעדווירק ןּוא
 ,טייצ ַאזַא יא רעקידנַאטשרַאפ רעד טגײװש םּורד*

 | .סָאד זיא טייצ עזייּב ַא םורָאװ

 ,סטכעלש טינ ןּוא סטּוג טכּוז+
 ,ןּבעל טלָאז ריא ידּכ
 ,ךייַא טימ ןייז טעװ תֹואָבצ ןּופ טָאג רעד ,הוהי ןּוא
 .טננַאלרַאפ ריא יװ ױזַא
 ,סטּוג ּביל טָאה ןּוא ,סטכעלש טנייפ טָאה"*

 ,טייקיטכערעג רעיוט ןיא ףיוא טלעטש ןּוא
 ,תֹואָּבצ ןּופ טָאג רעד ,הוהי טעװ רשפא
 .ףסֹוי ןּופ ּבײלּברעּביא םעד ןקילעזטײל

 ,טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא ,רָאװרַאפ'*
 ;הוהי ,תֹואָבצ ןּופ טָאג רעד
 ,גָאלק ַאןייז טעװ קרעמ עלַא ןיא
 !יִא !יִא :ןגָאז ןעמ טעװ ןסַאג עלַא ןיא ןּוא
 ,רעיורט ּוצ ןַאמרעקַא םעד ןפּור טעװ עמ ןּוא
 .ןרעמָאי ןיא עטינעג יד גָאלק ּוצ ןּוא
 ,גָאלק ַא ןייז טעװ רענטרעגניײו עלַא ןיא ןּואי

 .טָאג טגָאז ,ריד ןשיװצ ןייגכרּוד לעװ ךיא זַא
 - !טָאג ןּופ גָאט םעד ןרעגַאּב סָאװ יד ,יײװ*

 !טָאג ןּופ גָאט רעד ןעד ךייַא סָאװּוצ
 .קיטכיל טינ ןּוא רעטצניפ זיא רע
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 ,ּבייל ַא ןּופ טפולטנַא שטנעמ ַא ןעו יװ יוזַא* .
 ,רעּב ַא טנגעגַאּב םיא ןּוא !
 ,זוה ןיא טמוק רע ןּוא ! '
 ,טנַאװ רעד ןָא טנַאה ןייז טנעל ןּוא !
 .ןַײַא םיא טסייּב גנַאלש ַא ןּוא !
 ,קיטביל טינ ןּוא ,טָאג ןּופ גָאט רעד זיא ךשֹוח ,רָאװרַאּפ=
 .םיא ןיא רעמיש ַא ןָא ןּוא רעטצניפ ןּוא !
 ,םיבֹוט-םוָי ערעייַא טכַארַאפ ךיא ,טנייפ ּבָאה ךיאי
 .ןעגנּולמַאזנייַא ערעײַא ןקעמש טינ ןעק ךיא ןּוא !
 רעפּפָאדנַארּב ףיוא רימ טננערּב ריא זַא וליּפַא*
 ,טינ ךיא קיליװַאּב ,רעפּפָאזיײּפש ערעיײַא ןּוא !
 .ןָא טינ ךיא קוק רעּפּפָאדירּפ עטּפָאטשעג ערעייא ןּוא| ׂו
 ,ןעגנַאזעג ענייד ןּופ גנּומּורּב יד רימ ןּופ ּפָא ּוט=
 .ןרעה טינ ךימָאל ןרַאטיג ענייד ןּופ ליּפש סָאד ןּוא |
 ,טײקיטכערעג רעסַאװ יװ ןלעװק זָאל רָאני
 .רעקרַאטש ַא םָארטש ַא יװ טײקיטרַאפטכער ןּוא
 ןיא טכַארּבעג רעפּפָאזייּפש ןּוא העפפָאטכַאלש רימ ריא טָאה=

 ,רּבדמ רעד
 ?לארׂשי ןּופ זיוה ריא ,רָאי קיצרעפ יד רַאפ -
 ,גיניק רעייַא תּוּכִס ןגָארט ריא טעװ םּורד*
 ,רעדליּבנצעג ערעיײַא ,ןּויִּכ ןּוא !
 טָאגנרעטש רעײַא !
 .טכַאמעג ְךייַא טָאה ריא סָאװ |
 ,קָׂשָמַד טייז רענעי ןּופ ןּבײרטרַאפ ְךייַא לעװ ךיא ןּוא*
 .ןעמָאנ ןייז זיא תֹואָבצ ןּופ טָאג--הוהי טגָאז -

 ,ןֹויִצ ןיא עקיאור יד ,ײװ' |
 ,ןֹורמֹוׁש גרַאּב ןפיוא ערעכיז יד ןּוא -
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 טי טא עא ר טי טא יי יי יי יי ר יי יי יי יי

 ,רעקלעפ יד ןּופ רעּפ ענעפּורַאּב יד
 !לארׂשי ןּופ זיוה סָאד טמוק יז ּוצ סָאװ
 ,טעז ןּוא ,הָנלַּכ ןייק רעּבירַא טייני
 ,תָמַח"סיורג ןייק טרָאד ןּופ טייג ןּוא
 ;םיּתשִלּפ יד ןּופ תַג ןיא טרעדינ ןּוא
 ?ןכיירגיניק עקיזָאדיד ןּופ רעסעּב יז זיא
 ?קרַאמעג רעיא ןּופ רעסערג קרַאמעג רעייז זיא יצ

 ,גָאט ןזייּב םעד ּפָא טסיוטש סָאװ ריא* -
 !ּביור ןּופ ןָארט םעד ּוצטקּור ןּוא
 ,ןייּבנפלע ןּופ ןטעּב ףיוא ןגיל סָאװ ידי

 - ,סרעגעלעג ערעייז ףיוא ןגיוצעגסיוא ןּוא
 ,ףָאש יד ןּופ רעמעל ןסע ןּוא
 ;לַאטש ןּופ רעּבלעק ןּוא
 --רַאטיג רעד ףיוא ןעלּבמיצ סָאװ ידי
 ;רָמְזיַלּכ טכַארטעגסױא ךיז יז ןּבָאה דוד יװ ױזַא
 ,ןייװ סנקעּבננערּפש ןיא ןעקנירט סָאװ ידי
 ,ךיז יז ןּבלַאז ןלייא עטסעּב יד טימ ןּוא
 .ףסֹוי ןּופ ךָארּב םעד םּוא טינ ךיז ןרעמיק ןּוא
 ןרעװ ןּבירטרַאפ דנּוצַא יז ןלעװ םּורדִי
 ,ענעּבירטרַאפ עלַא ןּופ סיורַאפ
 ןרעװ טעװ ןָאטענּפָא ןּוא
 ."ענעגיוצעגסיוא יד ןּופ םערַאיל רעד
 ,ןײלַא ךיז ייּב ןרָאװשעג טָאה הוהי טָאני
 :תֹואָבצ ןּופ טָאג רעד הוהי טגָאז
 ,בקעי ןּופ ץלָאטש םעד קידרעװמּוארַאפ ךיא
 .ןגָארקעג טנייפ ךיא ּבָאה ןצַאלַאּפ ענייז ןּוא
 !טייקלּופ ריא טימ טָאטש יד ןרעפטנערעּביא לעװ ךיא ןּוא
 ןשטנעמ ןעצ ןּביילּברעּביא ןלעװ סע בוא ,ןייז טעװ סע ןּואי

 .םיִחּורְס חַזְרִמ רֶסֹו :ליּפשטרָאװ *
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 ,רעטעפ סנצימע זַא ןּוא* .ןּברַאטש יז ןלעװ ,זיוה ןייא ןיא
 ןּביײהפיוא םיא טעװ ,ןענערּברַאפ םיא ףרַאד סָאװ רעד ןּוא
 םעד ּוצ ןגָאז רע טעװ ,זיוה ןּופ ןייּבעג סָאד ןגָארטּוצסױרַא ידּכ
 זַא ןּוא ?ריד טימ ָאד רעװ ךָאנ זיא :זיוה ןּופ לקניװ ןיא סָאװ
 עמ םורָאװ !ַאש :ןגָאז טעװ רע ןּוא ;ָאטינ ,ןיינ:ןגָאז טעװ רענעי
 .טָאג ןּופ ןעמָאנ םייּב ,ןטכַאד טינ רָאט

 ,טלעּפַאּב טָאג ,עז םורָאװי*
 ,רעקיטש ןיא ויוה עסיורג סָאד ןקַאהעצ טעװ עמ ןּוא
 .ךַאלדנעּפש ףיוא זיוה עניילק סָאד ןּוא

 ?זלעפ ַא רעּביא דרעפ ןעד ןפיול**
 ?רעדניר טימ םיא ןעמ טרעקַא יצ
 ,טיורקרעטיּב ןיא טייקיטכערעג טרעקרַאפ טָאה ריא סָאװ
 ;טּומרעװ ןיא טײקיטרַאפטכער ןּופ טכּורפ ןּוא
 ,טשינרָאג םּוא ךיז טיירפ סָאװ ריא*

 ךיז רימ ןּבָאה טײקרַאטש רעזדנּוא טימ ,רָאװרַאפ :טגָאז סָאװ
 .רענרעה ןעמּונעג

 ןּופ זיוה ריא ,קלָאפ ַא ךייַא ףיוא ןָא לעטש ךיא ,עז ,רָאװרַאפ'*
 ,לארׂשי

 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג רעד ,הוהי טגָאז
 תָמַח ןייק טמּוק עמ ּוװ ןּופ ןקירד ךייַא ןלעװ יז ןּוא
 .ןױלּפ םעד ןּופ ךייט םעד ויּב

 טָאה רע טשרע :ןזיועג רַאה רעד טָאג רימ טָאה ױזַאי
 -טעּפש רעד ןּופ ןיינפיוא ּבײהנָא ןיא קירעשיײה ַא ןפַאשַאּב

 םעד ךָאנ האובּת-טעּפש יד ןעוװעג זיא סָאד ,עז ןּוא ,האּובּת
 טקידנעעג טָאה רע זַא ,ןעװעג זיא סע ןּואי .טינש סכלמי
 :טנָאזעג ךיא ּבָאה ,דנַאל ןּופ זָארג סָאד ןסעפיוא
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 ;ךיד טעּב ךיא ,ּבינרַאפ ,רַאה ּוד טָאג ,ײװ
 ?ןיילק ױװַא זיא רע זַא ,בקעי ןײטשַאּב ןעק יו
 טָאה "ןעשענ טינ טעװ סָאד , !ףיורעד טַאהעג הטרח טָאג טָאהי
 .טגָאזעג טָאג

 רַאה רעד טָאג טשרע :ןזיוועג רַאה רעד טָאג רימ טָאה יװַאי
 טרעצרַאפ טָאה סע ןּוא ,רעייפ ךרּוד גירק ַא ןפורעגסיוא טָאה
 אה .דנַאל סָאד טרעצרַאפ טלָאװ ןּוא ,םוָהּת ןסיורג םעד
 | :טנָאזעג ךיא

 | ;ךיד טעּב ךיא ,ףיוא רעה ,רַאה ּוד טָאג
 ?ןיילק ױזַא זיא רע זַא ,בקעי ןײטשַאּב ןעק יװ
 ,"ןעשעג טינ טעװ ךיוא סָאד, ;ףיורעד טַאהעג הטרח טָאג טָאהי
 .טגָאזעג רַאה רעד טָאג טָאה

 ."רונש ַא ףיוא טייטש טָאג טשרע :ןזיװעג רימ רע טָאה יװַאי
 טָאג ןּוא* .רונשגָאװ ַא זיא טנַאה ןייז ןיא ןּוא ,רעױמ רעכיילג
 ַא :טגָאזעג ךיא ּבָאה !סֹומָע ,וטסעז סָאװ :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה
 :טגָאזעג טָאנ טָאה .רּונשגָאװ

 ,לארׂשי קלָאפ ןיימ ןשיװצ רינשגָאװ ַא יצ ךיא ,עז
 .ןּבעגרַאפ טינ רעדיװ רעמ םיא לעװ ךיא
 ,ןרעװ טסיװרַאפ ןלעװ קָחֹׂשִי ןּופ תֹומָּב יד ןּואי

 ,ןרעװ ברח ןלעװ לארׂשי ןּופ ןעמוטקילײה יד ןּוא
 .דרעווש ןטימ םֶעבְרָי ןּופ זיוה ןפיוא ןייטשפיוא לעװ ךיא ןּוא

 םִעבְרִי ּוצ טקישעג טָאה לָא-תיֵּב ןּופ ןהֹּכ רעד הָיצַמַא ןּוא"
 טנוּב ַא טכַאמענ טָאה סֹומָע :ןגָאז ּוצ ױזַא ,לארׂשי ןּופ ךלמ םעד
 טינ ןעק דנַאל סָאד ;לאדׂשי ןּופ רעדניק יד ןשיװצ ריד ףיוא
 :טגָאזעג ױזַא טָאה סֹומָע םורָאװ* .דייר ענייז עלַא ןטלַאהסיוא

 ,םָעבֶרִי ןּברַאטש טעװ דרעוװש ןכרוד

 ,2:575:5752252255556 אטא
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 .דרע ןייז ןּופ קעװַא תולג ןיא טעװ לארׂשי ןּוא
 ןייק ריד ףױלטנַא יג ,רעעז :ןסֹומָע ּוצ טגָאזעג טָאה הָיצַמַא ןּוא=
 תואיבנ ּוטסלָאז ןטרָאד ןּוא ,טיױרּב ןטרָאד סע ןּוא ,הדּוהי דנַאל
 ןגָאז טינ תואיבנ רעדיוו רעמ ּוטסלָאז לֵא-תיֵּב ןיא רעּבָא** .ןגָאז
 ןופ זױה ַא ויא סע ןּוא ,םּוטקילײה סכלמ ַא זיא סע םורָאװ !
 ;ןהָיצַמַא ּוצ טגָאזעג טָאה ןּוא סֹומָע טרעפטנעעג טָאה* .הכּולמ !
 ,ךיא ןיּב איבנ ַא ןּופ ןּוז ןייק טינ ןּוא ,ךיא ןיּב איבנ ןייק טינ
 ןופ רעטכירּוצ ַא ןּוא ,ךיא ןיּב רעדניר ןּופ ךּוטסַאּפ ַא טרעיינ !

 יד רעטניה ןּופ ןעמּונעג ךימ טָאה טָאג ןּוא= .ןנייפ עדליוו
 קלָאפ ןיימ ּוצ תואיבנ גָאז יג :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה טָאג ןּוא ,ףָאש !

 ;טָאג ןּופ טרָאװ סָאד רעה דנּוצַא ןּוא= .לארׂשי
 ,לארׂשי ףיוא ןגָאז תואיבנ טינ טסלָאז :טסגָאז ּוד
 .קָחֹׂשִי ןּופ זיוה םֶעד ףיוא ןעשרד טינ ןּוא
 :טגָאזעג ױזַא טָאג טָאה םּורדִיי !

 ,ןייז הנֹוז ַא טָאטש ןיא טעװ ּבײװ ןייד
 ,דרעווש ןכרּוד ןלַאפ ןלעװ רעטכעט ענייד ןּוא ןיז ענייד ןּוא
 ,ןרעװ טלייטעצ רּונש ַא טימ טעװ דרע ןייד ןּוא
 ,דרע רעניירמּוא ףיוא ןּברַאטש טסעוװ ּוד ןּוא
 ,דרע ןייז ןּופ קעװַא תולג ןיא טעװ לארׂשי ןּוא

 ּברָאק ַא טשרע :ןויועג רַאה רעד טָאג רימ טָאה יװַאי ןדך

 ,ּוטסעז סָאװ :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה רע ןּוא* .יסּביוארעמּוז
 וצ טָאג טָאה .סּביױארעמוז ּברָאק ַא :טגָאזעג ךיא ּבָאה !?סֹומָע
 :טנָאזעג רימ

 ,לארׂשי קלָאפ ןיימ ףיוא *ףוָס רעד זיא ןעמּוקעג
 .ןּבעגרַאפ טינ רעדיװ רעמ םיא לעװ ךיא
 ,גָאט םענעי 6 ץַאלַאּפ ןּופ ןעגנַאזעג יד ןלעװ ןרעמָאי ןּואי
 ;רַאה רעד טָאג טגָאז

 .ףוָס ַא ,ץק ;סּבױארעמװ ,ץיק :ליּפשטרָאװ א
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 | : ,ליפ ןייז ןלעװ םירגּפ
 .טייקליטש ַא ןפרָאװעגנָא ןייז טעװ טרָא רעדעװטעי ןיא

 ,ןויבא םעד ןעגנילשנייַא טליו סָאװ ריא ,ּוצ סָאד טרעהי
 ,דנַאל ןּופ עמערָא יד ןגיליטרַאפ ןּוא
 ,שדֹוחישאר רעּבירַא טעװ ןעוו ;ןגָאז ּוצ יוזַא*
 ,האּובּת ןפיוקרַאפ ןלָאז רימ זַא
 ,ןרָאק ןענעפע ןלָאז רימ זַא ,תּבש ןּוא
 ,לקֶש םעד ןרעסערגרַאפ ּוצ ןּוא ,הָפיֵא יד ןרענעלקרַאפ ּוצ
 ;ןלָאשגָאװ עשלַאפ טימ ןעײרדרַאפ ּוצ ןּוא
 | ,עמערָא יד טלעג רַאפ ןפיוק ּוצ ידּכ"

 | ,ךיש רָאּפ ַא רַאפ ןויבא םעד ןּוא
 | .ןפיוקרַאפ רימ ןלָאז ןרָאק ןּופ לַאפּפָא םעד ןּוא
 | :בקעי ןּופ ץלָאטש םעד ייּב ןרָאװשעג טָאה טָאג;
 !םיׂשעמ ערעייז עלַא ןסעגרַאפ קיּבײא לעװ ךיא ּביוא
 ,דרע יד ןרעטיצ טינ םעד רעּביא לָא
 ?ריא ףיוא טניֹוװ סָאװ רעכַאלטיא ןרעיורט ןּוא
 ,ךייט רעד יװ ןצנַאנ ןיא ןּבייהפיוא ךיז טעװ יז ,ָאי
 ןופ ךייט רעד יװ ןצעוּפָארַא ךיז ןּוא ןרעװ טרעדּורעצ ןּוא

 .םִיַרצִמ
 ,גָאט םענעי ןיא ןייז טעװ סע ןּואי
 ,רַאה רעד טָאג טגָאז
 ,גָאט ןטימ ןיא ןּוז יד ןייגרעטנּוא ןכַאמ ךיא לעװ
 .גָאט ןלעה ןיא דרע יד ןכַאמ רעטצניפ ןּוא
 ,רעיורט ןיא םיבֹוט-םוי ערעײַא ןרעקרַאפ לעװ ךיא ןּוא"

 ,גָאלק ַא ןיא ןעגנַאזעג ערעיײַא עלַא ןּוא
 ,קַאז ןדנעל עלַא ףיוא ןעננערּבפורַא לעװ ךיא ןּוא
 ,ךילּפ ַא ּפָאק ןכַאלטיא ףיוא ןּוא
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 ,ןקיצנייאנייא ןַא ךָאנ רעיורט רעד יװ ןכַאמ סע לעװ ךיא ןּוא
 .גָאט ןרעטיּב ַא יװ ,ףוָס ריא ןּוא
 ,רַאה רעד טָאג טגָאז ,ןעמּוק געט ,עזי

 ,דנַאל ןיא רעגנּוה ַא ןקיש לעװ ךיא ןּוא
 ,רעסַאװ ךָאנ טשרָאד ַא טינ ןּוא ,טיױרּב ךָאנ רעגנּוה ַא טינ
 .טָאג ןּופ רעטרעוו יד ןרעה ּוצ טרעיינ
 ,םי ּוצ םי ןּופ ןעלנָאװ ןלעװ יז ןּוא*

 ;חרזמ ויּב ןופצ ןּופ ןּוא
 ,טרָאװ סטָאג ןכּוז ּוצ ןרעדנַאװמּוא ןלעװ יז
 .ןעניפעג טינ ןלעו יז ןּוא

 ןעיורפגנּוי ענייש יד ןשלח ןלעװ גָאט םענעי ןיא* -

 .טשרָאד ןּופ םירוחּב יד ןּוא
 ,ןֹורמֹוׁש ןּופ דניז רעד ייּב ןרעווש סָאװ יד:* !
 'וןִד ,טָאג ןייד טּבעל סע יװ ױװַא, :ןגָאז ןּוא ֹן

 ועַבְׁש-רַאּב ןּופ געוו רעד טּבעל סע יװ ױזַא, :ןּוא
 .ןייטשפיוא טינ רעמ ןלעוו ןּוא ,ןלַאפ ןלעװ יז ןּוא

 טָאה רע ןּוא ,חּבומ ןפיוא ןייטש טָאג ןעועג ּבָאה ךיאי ןל !
 | :טנָאזעג

 ,ןרעטיצ ןלָאז ךַאלדיטשייּב יד זַא ,ּפעקנלײז יד גָאלש
 ;ּפעק סנעמעלַא ערעייז רעּביא יז ךערּבעצ ןּוא
 ;דרעװש ןטימ ןעגרה ךיא לעװ ּבײלּברעּביא רעייז ןּוא
 ,רענעפָאלטנַא ןַא יז ןּופ טעװ ןפולטנַא טינ
 .רענענּורטנַא ןַא יז ןּופ ךיז טעװ ןעװעטַאר טינ ןּוא
 ,דרערעטנוא ןיא ןּבָארגרַאפ ךיז ןלעװ יז זַא"
 ,טנַאה ןיימ ןעמענסױרַא ןטרָאד ןּופ יז טעװ
 ,למיה ןיא ןײגפױרַא ןלעװ יז זַא ןּוא
 .ןרעדינּפָארַא ןטרָאד ןּופ יז ךיא לעװ
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 ,לָמרַּכ ץיּפש ןפיוא ןטלַאהַאּב ךיז ןלעװ יז זַא ןּוא*
 ,ןעמענוצ יז ןּוא ןכּוזפיוא ןטרָאד ןּופ ךיא לעװ
 ןגיוא עניימ רַאפ ןּופ ןגרָאּברַאפ ךיז ןלעװ יז זַא ןּוא
 ,םי ןּופ טנּורג ןפיוא
 - ,גנַאלש רעד ןלעּפַאּב ןטרָאד ךיא לעװ
 | .ןסײּבנייַא יז טעװ יז ןּוא
 ,טנייפ ערעייז רַאפ טפַאשנעננַאפעג ןיא ןייג ןלעװ יז זַא ןּוא

 - ,ןעגרה יז טעוװ יז ןּוא ,דרעוװש רעד ןלעּפַאּב ןטרָאד ךיא לעװ
 גיוא ןיימ ייז ףיוא ןָאט לעװ ךיא ןּוא
 .ןטּוג םּוצ טינ ןּוא ןזייּב םּוצ

 - תֹואָבצ ןּופ רַאה רעד טָאג םורָאװ'
 ,ךיז טלקַאװ יז ןּוא דרע יד ןָא טריר סָאװ רעד זיא
 ;ןרעױרט ריא ףיוא רעניוװ עלַא ןּוא
 ,ךייט רעד יװ ןצנַאג ןיא ףיוא ךיז טּבייה יז ןּוא
 .םִיַרצִמ ןּופ ךייט רעד יװ ּפָארַא ךיז טצעז ןּוא
 ,ןרעמַאקרעּבױא ענייז למיה ןיא טיוּב סָאװ רעד"
 ;דרע רעד ףיוא ּבלעװעג ןייז טסעפטנורג ןּוא
 | ,םי ןּופ ןרעסַאװ יד טפּור סָאװ
 ;דרע רעד ןּופ טכיזעג ןפיוא סיוא יז טסיג ןּוא
 .ןעמָאנ ןייז זיא הוהי
 ,רימ ריא טייז םישּוּכ ןּופ רעדניק יד יװ ױזַא ,רָאװרַאפי
 .טָאג טנָאז ,לארׂשי ןּופ רעדניק
 ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ לארׂשי טכַארּבעגפיוא ּבָאה ךיא ,רָאװרַאפ
 ,רֹוּתפַּכ ןּופ םיִּתשִלּפ יד ןּוא
 .ריק ןּופ םָרַא ןּוא
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 רַאה ןייד טָאג ןּופ ןגיוא יד ,עזי
 ,ךיירגיניק ןקידניז םעד ףיוא ןענייז
 ,דרע רעד ןּופ טכיזעג ןּופ סע גיליטרַאּפ ךיא ןּוא
 ןּופ זיוה סָאד ןגיליטרַאפ טינ ךיא לעװ ןגיליטרַאפ רעּבָא

 ,בקעי
 .טָאג טנָאז
 ןעלקָאש ןזָאל לעװ ןוא לעּפַאּב ךיא ,עז םורָאװי
 ,רעקלעפ עלַא ןשיװצ לארׂשי ןּופ זיוה סָאד
 ;ּפיז ַא ןיא טלקָאשעג טרעוו סע יװ יװזַא
 .דרע רעד ּוצ ןלַאפ טעװ לדנרעק ַא טינ רעּבָא
 ,קלָאפ ןיימ ןּופ עקידניז עלַא ןּברַאטש ןלעװ דרעווש ןכרודיי

 סָאד טעװ ודנּוא ףיוא ןרעדעפ ךיז ןּוא ןענענעג טינ :ןגָאז סָאװ
 .זייּב

 ןלעטשפיוא ךיא לעװ גָאט םענעי ןיאיז
 ,דוד ןּופ לדייּב ענעלַאפעגנייַא סָאד
 ,ןכָארּב עריא ןרעיומרַאפ לעװ ךיא ןּוא
 ,ןלעטשפיוא ךיא לעװ תוברּוח ענייז ןּוא
 ;געט עקילָאמַא ןיא יװ ןעיוּבפיוא סע לעװ ןּוא

 עלַא ןּוא םֹודָא ןּופ ּביײלּברעּביא םעד ןּברַא ןלָאז סע ידּכ* !
 רעקלעפ

 ,ייז ףיוא ןפּורעג טרעוו ןעמָאנ ןיימ סָאװ יד
 .עקיזָאדסָאד טוט סָאװ רעד ,טָאג טנָאז

 ,טָאג טגָאז ,ןעמוק געט ,עו* !
 ,רעטינש םעד ןָא ןסױטשנָא ךיז טעװ רערעקַא רעד ןּוא
 ;רעפרַאװ-העירז םעד ןָא רעטערטנּבױרט רעד ןּוא
 ,טפַאז ןפירט ןלעװ גרעּב יד ןּוא
 .ןייגעצ ןלעװ ןכייה עלַא ןּוא
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 - קלָאפ ןיימ ןּופ טפַאשנעגנַאפעג יד ןרעקמּוא לעװ ךיא ןּואי
 | ,לארׂשי

 -  ,ןצעוַאּב ךיז ןּוא טעטש עטסיוורַאפ ןעױּבּפָא ןלעװ יז ןּוא
 | ,ןײװ רעייז ןעקנירט ןּוא רענטרעגניײו ןצנַאלפ ןּוא
 | .טכורפ רעייז ןסע ןּוא רענטרעג ןכַאמ ןּוא
 | ,דרע רעייז ףיוא ןצנַאלפנײַא יז לעװ ךיא ןּוא*

 | ןרעװ ןסירעגסיוא טינ רעמ ןלעװ יז ןּוא
 | ,ןּבעגעג יז ּבָאה ךיא סָאװ דרע רעד ןּופ
 | : .רַאה ןייד טָאג טגָאז







 עוֹבַדיָה 

 .ןהָידַבֹוע ןּופ גנואעז ידי א
 ;םֹודָא ףיוא רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא == |

 ,טָאג ןּופ טרעהעג רימ ןּבָאה גנורעה ַא
 :רעקלעפ יד ןשיװצ טקישעג זיא חילש ַא ןּוא
 .ריא ףיוא המחלמ ןיא ןייטשפיוא רימָאל ןּוא ,ףיוא טייטש
 ,רעקלעפ יד ןשיװצ ךיד ךיא ךַאמ ןיילק ,עזי
 .וטסרעװ רעייז טכַארַאפ
 ,טריפרַאפ ךיד טָאה ןצרַאה ןייד ןּופ טיײקיליװטּומ ידי

 ,ולעפ ןּופ ןטלַאּפש יד ןיא טסּור סָאװ ּוד
 ;גנּוניֹװ ןייד ןּופ ךייה רעד ןיא
  ןצרַאה ןייד ןיא טסגָאז סָאװ
 ?דרע רעד ּוצ ןרעדינּפָארַא ךימ טעװ רעװ
 ,ןּבייהרעד רעלדָא ןַא יװ ךיז טסלָאז ּוד ןעווי
 ,טסענ ןייד ןרעטש ןשיװצ טסכַאמ ּוד ןעוו ןּוא
 ,ןרעדינּפָארַא ךיד ןטרָאד ןּופ ךיא לעװ
 .טָאג טגָאז
 -רעּבױרטכַאנ ּביוא ,ריד ּוצ ןעמוקעג ןטלָאװ םיבנג ּביואי
 -!ןרָאװעג ןטינשרַאפ ּוטסיּב יװ
 ;ךיז רַאפ גונעג טעבנגעג זיױלּב ךָאד יז ןטלָאװ
 ,ריד ּוצ ןעמוקעג ןטלָאװ רעטסּברַאה ּביוא
 - .טוָאלעגרעּביא ּבײלקכָאנ ַא ךָאד יז ןטלָאװ
 : וָׂשֵע ןרָאװעג טכוזעגכרוד זיא יו
 !ןשינעטלעהַאּב ענייז ןרָאװעג טקעלּפטנַא
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 ,טײלַאּב ריד יז ןּבָאה קרַאמעג םּוצ זיּבי
 ;טײלסדנּוּב ענייד עלַא
 ןעמּוקענייּב ךיד ,טריפרַאפ ךיד
 .ענייד טניירפ עטּוג יד ןּבָאה
 ןסעגעג טױרּב ןייד ןּבָאה סָאװ יד
 .ריד רעטנּוא ץענ ַא טלעטשעג ןּבָאה
 .םיא ןיא טײקידנַאטשרַאפ ןייק ןעװעג טינ

 ,טָאג טגָאז ,גָאט םענעי ןיא ,רָאװרַאפ*
 ,םֹודֶא ןּופ ,םימכח יד ןעננערּברעטוא ךיא לעװ
 .וָׂשֵע גרַאּב ןּופ ,טײקידנַאטשרַאפ יד ןּוא
 ,ןרעװ ןכָארּבעצ ןלעװ ,ןָמיִּת ,םירֹוּבינ ענייד ןּוא"

 ןרעװו ןטינשרַאפ לָאז רעכַאלטיא ידּכ
 .גנוטייט ךרּוד וָׂשֵע גרַאּב ןּופ
 בקעי רעדּורּב ןייד ּוצ טכערמּוא םעד רַאפיי

 ,ןקעדַאּב השוּב ַא ךיד טעװ
 .קיּביא ףיוא ןרעװ ןטינשרַאפ טסעוו ןּוא
 ,ןטײװ ןּופ ןענַאטשעג טסיּב ּוד סָאװ גָאט םעד ןיאי'

 ,געמרַאפ ןייז ןעננַאפעג ןּבָאה עדמערפ סָאװ גָאט םעד ןיא
 ,ןרעיױט ענייז ןיא ןעמוקעג ןענַיז עדמערפדליוו ןּוא
 ,ןפרָאװעג לרֹוג םִיַלָשּורי ףיוא ןּוא
 .ייז ןּופ רענייא יװ ןעװעג ךיוא ּוטסיּב
 ,רעדּורּב ןייד ןּופ גָאט םעד ןעזּוצ טלָאזעג טינ טסָאה ּוד ןּואי

 ,קילנמּוא ןייז ןּופ גָאט ןיא
 ,הדּוהי ןּופ רעדניק יד רעּביא ןעיירפ ךיז טלָאזעג טינ ןּוא
 ,גנַאגרעטנּוא רעייז ןּופ גָאט ןיא
 ,ליומ ןייד ןסיירג טלָאזעג טינ ןּוא
 .טיונ ןּופ גָאט ןיא
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 ,ךָארּב ןייז ןּופ גָאט ןיא
 ,קילגמוא ןייז ,ךיוא ּוד ,ןעזוצ טלָאזעג טינ
 ,ךָארּב ןייז ןּופ גָאט ןיא
 ,געמרַאפ ןייז ףיוא טנַאה יד ןקערטשסיוא טלָאזעג טינ ןּוא
 .ךָארּב ןייז ןּופ גָאט ןיא

 ,געװדייש םייּב ןייטש טלָאזעג טינ טסָאה ןּואי+
 ,ענענורטנַא ענייז ןדיינשרַאפ ּוצ
 ,ענעּבילּבעג ענייז ןרעפטנערעּביא טלָאזעג טינ ןּוא
 .טיונ ןּופ גָאט ןיא

 ;רעקלעפ עלַא ףיוא טָאנ ןּופ גָאט רעד זיא טנָאנ םורָאװ*
 ,ריד ּוצ ןרעו ןָאטעג טעװ ,ןָאטעג טסָאה ּוד יװ
 .ּפָאק ןייד ףיוא ןרעקמּוא ךיז טעװ גנואּוט ןייד
 ,גרַאּב ןקילײה ןיימ ףיוא ןעקנורטעג טָאה ריא יו םורָאװ=

 ;דימּת רעקלעפ עלַא ןעקנירט ןלעוו
 ,ןּפוז ןּוא ןעקנירט ןלעװ יז ,ָאי
 .ןעוװעג טינ לָאמנייק יװ ןרעװ ןּוא
 ,גנּונירטנַא ןַא ןייז טעװ ןֹויִצ גרַאּב םעד ףיוא רעּבָאײ -

 ;קילײה ןייז טעװ רע ןּוא
 .ןעגנוּברַא ערעייז ןּברַא טעװ בקעי ןּופ זיוה סָאד ןּוא
 ,רעייפ ַא ןייז טװ בקעי ןּופ זיוה סָאד ןואיי

 ,םַאלפ ַא ףסֹוי ןּופ זיוה סָאד ןּוא
 ,יורטש ּוצ וָׂשֵע ןּופ זיוה סָאד ןּוא
 ,ןרעצרַאפ ייז ןּוא ןדניצנָא יז ןלעװ יז ןּוא
 ָׂשֵע ןּופ זיוה םעד ןּופ ןייז טינ טעװ ּבײלּברעּביא ןייק ןּוא
 .טדערעג טָאה טָאג םורָאװ
 וָׂשֵע גרַאּב םעד ןּברַא ןלעװ םורָד ןיא סָאװ יד ןואי

 ,קלָאפ ןיימ ןּופ רעיוט ןיא ןעמּוק טלָאזעג טינ טסָאה*

| 
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 ;םיּתשַלּפ יד-גנּורעדינ רעד ןיא סָאװ יד ןּוא
 ,םירפא ןּופ דלעפ סָאד ןּברַא ןלעװ יז ןּוא
 ;ןֹורמֹוׁש ןּופ דלעפ סָאד ןּוא
 .דָעלִג ןּברַא טעווו ןימינּב ןּוא
 לארשי ןּופ רעדניק יד ןּופ הנחמ ענעּבירטרַאפ עקיזָאדיד ןּואי

 ,תַּפרָצ זיּב םיִנֲעַנּכ יד ןשיװצ סָאװ
 ,דֵרָּפס ןיא סָאװ םִיַלָשּורי ןּופ ענעּבירטרַאפ יד ןּוא
 .םורָד ןּופ טעטש יד ןּברַא ןלעװ
 ֹויִצ ןרַאּב ןפיוא ןײגפױרַא ןלעװ רעפלעה ןּוא

 ,וָעֵע גרַאּב םעד ןטּפשמ ּוצ
 .טָאג ייּב ןייז טעװ הכּולמ יד ןּוא







 הָנֹו

 ןּופ ןּוז םעד הנֹוי ּוצ ןעװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּואי א
 טָאטש רעסיורג רעד ּוצ יג ,ףיוא ייטשי :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןיֵּתְמַא

 זיא טייקיטכעלש רעייז םורָאװ ,ריא ףיוא סיוא ףּור ןּוא ,הוניִנ
 .רימ רַאפ ןעננַאגעגפיוא

 רַאפ ןּופ שישרַּת ןייק ןפיולטנַא ּוצ ןענַאטשעגפיוא הנֹוי זיאי
 ףיש ַא ןענּופעג טָאה ןּוא ,ֹופָי ןייק טרעדינעג טָאה רע ןּוא ,טָאג
 טָאה ןּוא ,ןיול ריא טלָאצענּפָא רע טָאה ;שישרַּת ןייק טייג סָאװ
 .טָאג רַאפ ןּופ שישרַּת ןייק יז טימ ןייג ּוצ ידּכ ,ריא ןיא טרעדינעג

 זיא סע ןּוא ,םי ןפיוא טניוװ ןסיורג ַא ןפרָאװעגנָא טָאג טָאהי
 טָאה ףיש יד ןּוא ,םי ןפיוא םערוטש רעסיורג ַא ןרָאװעג
 ךיז טיײלפיש יד ןּבָאה* .ןרעװ ןכָארּבעצ םייּב ןטלַאהעג
 ןּוא ,טָאג ןייז ּוצ רעכַאלטיא ןעירשעג ןּבָאה יז ןּוא ,ןקָארשרעד
 ידּכ ,םי ןיא ,ףיש ןפיוא סָאװ ןכַאז יד ןפרָאװעגנײרַא ןּבָאה יז
 ןיא טרעדינענּפָארַא טָאה הנֹוי ןּוא .ןכַאמ ּוצ רעטכייל ךיז
 טָאה* .ןפָאלשעגנײַא זיא ןּוא טגײלעג ךיז טָאה ןּוא ,ףיש לקניוו
 :טגָאזעג טָאה ןּוא ,םיא ּוצ טנענעג טיילפיש יד ןּופ רעטצלע רעד
 ןייד ּוצ ףּור ןּוא ףיוא ייטש ?טסּפָאלש ּוד סָאװ ,ריד טימ זיא סָאװ
 ןלעװ רימ ןּוא ,זדנּוא ןָא ןטכַאדַאּב טָאג ךיז טעװ רשפא ,טָאג
 .ןייגרעטנּוא טינ

 רימָאל טמּוק :ןרעדנַא םּוצ רענייא טגָאזעג ןּבָאה יז ןּואי
 עקיזָאדסָאד ןעמעוװ רעּביא ןסיװ ןלָאז רימ ידּכ ,לרֹוג ןּפרַאװ
 לרֹוג רעד ןּוא ,לרֹוג ןפרָאװעג יז ןּבָאה .ודנּוא ףיוא זיא זייּב
 זדנּוא גָאז :טגָאזעג םיא ּוצ יז ןּבָאה* .ןהנֹוי ףיוא ןלַאפעג זיא
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 / ;ןדנוא ףיוא זיא זייּב עקיזָאדסָאד ןעמעװ רעּביא ּוד ,טשרָאקַא
 / ?דנַאל ןייד זיא סָאװ ?ּוטסמוק ןענַאװ ןּופ ןּוא ?ןָאט ןיײד זיא סָאװ
 / ירבִע ַא :טגָאזעג יז ּוצ רע טָאהי ?וטסיּב קלָאפ רעסָאװ ןּופ ןּוא
 . םעד ,ןטכרָאפ ךיא ּוט ןעלמיה יד ןּופ טָאג םעד הוהי ,ךיא ןיּב
 ןשטנעמ יד ןּבָאה'" .השּבי יד ןּוא םי םעד טכַאמעג טָאה סָאװ
 / סָאװ :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה יז ןּוא ,ארֹומ סיורג ַא ןגָארקעג ארֹומ
 זַא ןענַאטשרַאּפ ןּבָאה ןשטנעמ יד םורָאװ ?ןָאטעג ָאד ּוטסָאה
 .טגָאזעג ייז סָאד טָאה רע זַא ,טָאג ןּופ טפיולטנַא רע

 ,ריד טימ ןָאט רימ ןלָאז סָאװ :טגָאזעג םיא ּוצ יז ןּבָאה''
 / זיא םי רעד םורָאװ ?ודנּוא רַאפ ןליטשנײַא ךיז לָאז םי רעד ידּכ
 / טּבײה :טגָאזעג יז ּוצ רע טָאה* .רעקידמערּוטש ץלַא ןרָאװעג
 / ךיז טעװ םי רעד ןּוא ,םי ןיא ןײרַא ךימ טפרַאװ ןּוא ףיוא ךימ
 -רעד זיא רימ רעּביא זַא סיי ךיא םורָאװ ;ךייַא רַאפ ןליטשנייַא
 .ךייַא ףיוא םערּוטש רעסיורג רעקיזָאד

 רעד ּוצ ןרעקּוצמּוא ךיז טרעדורעג ןּבָאה ןשטנעמ יד ןּואיי
 -כָאנ טָאה םי רעד םורָאװ ,טנעקעג טינ ןּבָאה יז רעּבָא ,השּבי
 ןּוא ,טָאנ ּוצ ןפורעג יז ןּבָאהי* .ײז ןגעקַא טמערּוטשעג דנַאנַא
 רַאפ ןייגרעטנּוא טינ רימָאל ,טָאג ,ךיד ןטעּב רימ :טגָאזעג ןּבָאה
 ןעגנערּב טינ טסלָאז ןּוא ,ןשטנעמ ןקיזָאדמעד ןּופ ןּבעל םעד
 ּוד יװ ױזַא ,טָאג ּוד םורָאװ ,טּולּב קידלּושמּוא זדנּוא ףיוא
 .וטסּוט טסרענַאּב

 -נײרַא םיא ןּבָאה ןּוא ,ןהנֹוי ןּביוהעגפיוא ןּבָאה יז ןּוא'*
 ןייז ןּופ טלעטשענּפָא ךיז טָאה םי רעד ןּוא ,םי ןיא ןפרָאװעג
 ארֹומ סיורג ַא טַאהעג ארֹומ ןּבָאה ןשטנעמ יד ןּוא* .ןעמערּוטש
 ,טָאג ּוצ העמבַאטכאקש ַא טכַאלשעג ןּבָאה יז ןּוא טָאג רַאפ
 .םירדנ ךיז ףיוא ןעמונעג ןּוא
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 ןעגנילשּוצנייַא שיפ ןסױרג ַא טײרּבעגנָא טָאה טָאג ןּוי ב
 יירד שיפ ןּופ דײװעגניא יד ןיא ןעװעג זיא הנֹוי ןּוא ,ןהנֹוי

 ןייז טָאג ּוצ ןעװעג ללּפתמ טָאה הנֹוי ןּואי .טכענ ירד ןּוא געט
 :טנָאועג טָאה רע ןּואי .שיפ םעד ןּופ דייװענניא יד ןּופ ,רַאה

 ,טָאג ּוצ טיונ ןיימ ןּופ ןפורעג ּבָאה ךיא
 ;טרעפטנעעג רימ טָאה רע ןּוא
 ,ןעירשעג ךיא ּבָאה דרערעטנוא ןּופ ךיוּב םעד ןּופ
 .לוק ןיימ טרעהענּוצ ּוטסָאה
 ,שינעפיט רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךימ טסָאה םורָאװי
 ,ןעמי יד ןּופ ןצרַאה ןיא
 ;ןעמונענמורַא ךימ טָאה םָארטש רעד ןּוא
 ןדניא ןּוא ןלעוו ענייד עלַא
 .רימ רעּביא ןעגנַאגעגרעּבירַא ןענייז
 /  :טגָאועג טסעװעג ּבָאה ךיא ןּואי
 ;ןגיוא ענייד רַאפ ןּופ ןּבירטרַאפ ןיּב ךיא
 ןקוק ךָאנ רעדיוװ לעװ ךיא רעּבָא
 .לּפמעט ןקילײה ןייד ףיוא
 ,שפנ ןזיּב טלגנירעגמּורַא ךימ ןּבָאה ןרעסַאוו'
 ,ןעמּונעגמּורַא ךימ טָאה םוָהּת רעד
 .ּפָאק ןיימ םּורַא טלקיװעג ןעװעג זיא זָארגכיײט
 ,טרעדינעג ךיא ּבָאה גרעּב יד ןּופ ןטנּורג יד ּוצי
 רימ רַאפ ןסָאלשרַאפ טָאהו דרע יד
 .קיּביײא ףיוא ןעלגיר עריא
 ,ןּבעל ןיימ ּבּורג ןּופ טכַארּבעגפיוא טסָאה ּוד רעּבָא
 .רַאה ןיימ טָאג ּוד
 ,רימ ןיא טשלחרַאפ ןעװעג זיא לעז ןיימ ןעוו'
 ,טכַאדעג טָאג ןָא ךיא ּבָאה
 ,ריד ּוצ ןעמּוקעג זיא הליפּת ןיימ ןּוא

 ר
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 .לּפמעט ןקילײה ןייד ןיא
 ןטייקיטשינ עשלַאפ ןָא ךיז ןטלַאה סָאװ ידי
 ;ןקידָאנעג רעייז ןוָאלרַאפ
 ,ריד ּוצ ןטכַאלש לעװ ךיא רעּבָא*

 ;שינעקנַאד ןּופ לוק ַא טימ
 .ןלָאצַאּב ךיא לעװ ןָאטעג רדנ ַא ּבָאה ךיא סָאװ
 .טָאג ייּב זיא העּושי יד

 ןגיּפשעגסױא טָאה רע ןּוא ,שיפ םעד ןסייהעג טָאה טָאג ןּוא;*
 | .השּבי רעד ףיוא ןהנֹוי

 ,לָאמ טייװצ ַא ןהנֹוי ּוצ ןעוװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּואי
 ,הונינ טָאטש רעסיורג רעד ּוצ יג ,ףיוא ייטשי :ןנָאז ּוצ יױזַא

 .ריד ּוצ דער ךיא סָאװ גנופּורסיוא יד ריא ּוצ סיוא ףּור ןּוא
 ,הונינ ןייק ןעננַאגעג זיא רע ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא הנֹוי זיא

 קיטלַאװעג ַא ןעװעג זיא הִונינ ןּוא ;טָאג ןּופ טרָאװ סָאד יװ ױזַא
 ןּביױהעגנָא טָאה הנֹוי ןּוא* .גנַאג געט ירד ןּופ. טָאטש עסיורג
 ןּוא ןפורעגסיוא טָאה רע ןּוא ,גנַאג גָאט ןייא טָאטש ןיא ןײגנײרַא
 .טרעקעגרעּביא טרעוו הוניִנ ןּוא געט קיצרעפ ךָאנ :טגָאזעג טָאה

 יז ןּוא ,טָאג ןיא טּבױלנעג ןּבָאה הונינ ןּופ ןשטנעמ יד ןּואי
 קַאז ןיא ןָאטעגנָא ךיז ןּבָאה ןּוא ,גָאטטסַאפ ַא ןפורעגסיוא ןּבָאה
 -רעד טָאה ךַאז יד ןּואי .ןטסנעלק רעייז זיּב ןטסערג רעייז ןּופ
 ןייז ןּופ ןענַאטשעגפיוא זיא רע ןּוא ,הונינ ןּופ ךלמ םּוצ טכיײרג
 ךיז טָאה ןּוא ,ךיז ןּופ לטנַאמ ןייז ןָאטעגסױא טָאה ןּוא ,ןָארט
 טָאה רע ןּואי .ׁשֵא ףיוא טצעזעג ךיז ןּוא ,קַאז טימ טקעדעגוצ
 ןופ לעפַאּב םעד ףיוא הונינ ןיא טגָאזעגנָא ןּוא ןפּורסיוא טזָאלעג
 ןּוא שטנעמ ןייק :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טייל עסיורג ענייז ןּוא ךלמ םעד
 סָאד ןכּוװרַאפ טינ לָאז ,ףָאש רעדָא רעדניר ,המהּב ןייק
 ןעקנירט ןלָאז יז טינ ןּוא ,ןרעטיפ ךיז ןלָאז יז טינ ;עטסדנימ

 4: ישר יע: 5. יי יי יז 5 =
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 ;קַאז טימ טקעדעגוצ ןייז ןלָאז תומהּב ןּוא ןשטנעמ' .רעסַאװ
 דנוא ךיז לָאז עמ ןּוא ,טײקרַאטש טימ טָאג ּוצ ןפּור לָאז עמ ןּוא
 טכערמוא םעד ןּופ ןּוא ,געװ ןטכעלש ןייז ןּופ רעכַאלטיא ןרעק
 טָאג טעװ רעדיװ רשפא ,סײװ רע" .טנעה ערעיײז ןיא סָאװ
 ןלעװ רימ ןּוא ,ןרָאצמירג ןייז ןּופ ןרעקּפָא ךיז ןּוא ,ןּבָאה הטרח
 .ןייגרעטנּוא טינ

 "מוא ךיז ןּבָאה יז זַא ,םיׂשעמ ערעײז ןעזעג טָאג טָאהי"
 טַאהעג הטרח טָאה טָאג ןּוא ,געװ ןטכעלש רעייז ןּופ טרעקעג
 טָאה רע ןּוא ,ןָאט ּוצ יז טדערעג טָאה רע סָאװ זייּב םעד ףיוא
 .ןָאטעג טינ סע

 םיא ןּוא ,סָארדרַאפ סיורג ַא ןסָארדרַאפ טָאה ןהנֹוי ןּואי יד
 ,טָאג ּוצ ןעװעג ללּפתמ טָאה רע ןּואי .טרעגרעעג טָאה

 ןעװעג טינ סָאד ןענייז ,טָאג ,ךיד טעּב ךיא :טגָאזעג טָאה ןּוא
 םּורד ?דרע ןיימ ףיוא ןעוועג ךָאנ ןיּב ךיא ןעװ ,רעטרעוו עניימ
 ךיא לײװ ,שישרַּת ןייק ןפױלטנַא ּוצ טרעדעפעג ךיז ךיא ּבָאה
 רעקידמירַאּברעד ןּוא רעקילעוטײל ַא טסיּב ּוד זַא טסּוװעג ּבָאה
 טסָאה ןּוא ,דָאנעג ןיא ךייר ןּוא ,ןרָאצ ןיא ןטלַאהעגנייַא ,טָאנ
 טעּב ךיא ,ּוצ םענ ,טָאג ,דנּוצַא ןּוא* .זייּב םעד ףיוא הטרח
 ,ןּברַאטש לָאז ךיא רעסעּב םורָאװ ,שפנ ןיימ רימ ןּופ ,ךיד
 .ןּבעל לָאז ךיא רעדייא

 ?טּוג ךיד טרעגרע :טגָאזעג םיא ּוצ טָאג טָאהי
 ךיז טָאה ןּוא ,טָאטש ןּופ ןעננַאנעגסױרַא זיא הנֹוי ןּואי

 טכַאמעג ןטרָאד ךיז טָאה רע ןּוא ,טָאטש ןּופ חרומ ןיא טצעזעג
 טעװ רע ויּב ,ןטָאש ןיא םיא רעטנּוא ןסעזעג זיא ןּוא ,לדייּב ַא
 רַאה רעד טָאג טָאה' .טָאטש רעד טימ ןעשעג טעװ סָאװ ןעז
 ןהנֹוי רעּביא ןסקַאװעגסױא זיא רע ןּוא ,םיוּבנציר ַא טײרּבעגנָא
 ןופ ןעמענּוצסױרַא םיא ידּכ ,ּפָאק ןייז רעּביא ןטָאש ַא ןייז ּוצ
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 ַא םיוּבנציר .ןטימ טיירפעג ךיז טָאה הנֹוי ןּוא ,טימעג זייּב ןיז
 .דיירפ סיורג

 זיא ןגרָאמירפ רעד ןעװ ,םערָאװ ַא טײרּבעגנָא טָאג טָאהי
 םעד טגָאנעצ טָאה רע ןּוא ,גָאט ןרעדנַא ןפיוא ןעגנַאגעגפיוא
 זיא סע ןּואי .ןרָאװעג טנקירטרַאפ זיא רע ןּוא ,םיוּבנציר
 טײרּבעגנָא טָאג טָאה ױזַא ,ןעננַאגעגפיוא זיא ןּוז יד יװ ,ןעװעג
 ,ּפָאק סהנֹוי ףיוא ןגָאלשעג טָאה ןּוז יד ןּוא ,טניוו-חרזמ ןליטש ַא
 םעד ךיז ףיוא ןטעּבעג טָאה ןּוא ,ןרָאװעג טשלחרַאפ זיא רע ןּוא
 ךיא רעדייא ,ןּברַאטש לָאז ךיא רעסעּב :טגָאזעג טָאה ןּוא ,טיוט
 .ןּבעל לָאז

 םעד ןגעװ טּוג ךיד טרעגרע :ןהנֹוי ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה'
 .טיוט םּוצ זיּב ,טּוג טרעגרע ךימ :טגָאזעג רע טָאה ?םיוּבנציר
 סָאװ ,םיוּבנציר םעד ףיוא דָאש ַא זיא ריד :טגָאזעג טָאג טָאה'*
 -פיוא םיא טסָאה ּוד טינ ןּוא ,טימעג םיא ףיוא ךיז טסָאה ּוד טינ
 טכַאנ רעּביא ןּוא ,ןרָאװעג טכַאנ רעּביא זיא סָאװ ;טכַארּבעג
 רעד ףיוא דָאש ַא ןייז טינ לָאז רימ ןּואי* ;ןעגנַאגעגרעטנּוא
 ףלעווצ יװ רעמ ָאד ןענייז ריא ןיא סָאװ ,הֵונינ טָאטש רעסיורג
 / רעטכער רעײז ןשיווצ טינ ןסײװ סָאװ ,ןשטנעמ טנזיוט ןעצ לָאמ
 ?ךס ַצ תומהּב ךיוא ןּוא ,רעקניל רעיײז ןּוא טנַאה
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 הָכיֵמ

 ,תָשֶרֹומ ןּופ ןהָכימ ּוצ ןעװעג זיא סָאװ טָאג ןּופ טרָאװ סָאדי א
 ,הדּוהי ןּופ םיכלמ יד ,הָיקזִחי ,זָחֶא ,םֶתֹוי ןּופ געט יד ןיא

 .םִיַלָשּורי ןּוא ןֹורמֹוש ףיוא ןעזעג טָאה רע סָאװ
 ,עלַא רעקלעפ ריא טרעה'
 ;טיײקלּופ ריא ןּוא דרע ּוד םענרַאּפ
 ,ךייַא ןגעק תודע םּוצ ןייז טעװ רַאה רעד טָאג ןּוא
 .לּפמעט ןקילײה ןייז ןּופ טָאג
 ,טרָא ןייז ןּופ סױרַא טייג טָאג ,עז םורָאװי
 .דרע רעד ןּופ ןכייה י". ףוא ןטערט ןּוא ןרעדינ טעװ ןּוא
 ,םיא רעטנּוא ןייגעצ ןלעװ גרעּב יד ןּואי
 ,ןטלַאּפש ךיז ןלעװ ןלָאט יד ןּוא
 ,רעייפ ןרַאפ סקַאװ יװ
 .גנורעדינ ַא ןיא ןסָאגעגסױא רעסַאװ יװ
 ,ץלַא סָאד זיא בקעי ןּופ ךערּברַאפ םעד רעּביאי
 .לארׂשי ןּופ זיוה םעד ןּופ דניז יד רעּביא ןּוא
 בקעי ןּופ ךערּברַאפ רעד זיא רעװ
 ?ןֹורמֹוׁש טינ ּביוא
 הדּוהי ןּופ תומָּב יד רעװ ןּוא
 ?םִיַלָשּורי טינ ּביוא

 ,ןפיוהדלעפ ַא רַאפ ןֹורמֹוש ןכַאמ ךיא לעװ םּורדִי
 .רענטרעגנייוו ןּופ ןעגנוצנַאלפ רַאפ
 ,"רענייטש עריא לָאט םּוצ ןרעדיײלש לעװ ךיא ןּוא

 יּנֵל יִּתְרַּנִהְו :ליּפשטרָאװ *
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 .ןקעלּפטנַא ךיא לעװ ןטסעפטנּורג עריא ןּוא
 ןצעג עטצינשעג עריא עלַא ןּואי
 ,ןרעװ טקַאהעצ ןלעװ
 ןעניול-הנֹוז עריא עלַא ןּוא
 ,רעייפ ןיא ןרעװ טנערּברַאפ ןלעװ
 רעדליּבנצעג עריא עלַא ןּוא
 ;טסיװ ּוצ ןכַאמ ךיא לעװ
 ,ןּבילקעגפיוא יז יז טָאה ןיול-הנֹוז ןּופ םורָאװ
 .ןרעװ רעדיװ יז ןלָאז ןיול-הנֹוז ּוצ ןּוא
 ,ןרעמָאי ןּוא ןגָאלק ךיא לעװ ףיורעדי
 ,טעקַאנ ןּוא סעװרָאּב ןייגמּוא לעװ ךיא
 ,ןלַאקַאש יד יװ גָאלק ַא ןכַאמ לעװ ךיא
 .ןעלגיופסיורטש יװ רעיורט ַא ןּוא
 ,קעלש עריא ןענייז רעש םורָאװ
 ,הדּוהי זיּב ןעמּוקעג זיא סע םורָאװ
 ,קלָאפ ןיימ ןּופ רעיוט ןזיּב טכיײרג סע
 .םִיַלָשּורי זיּב
 ,"תַג ןיא ריא טלָאז ןלייצרעד טינ'"

 ;ןענײװ טינ ריא טלָאז ןעניײװ
 .ןעלקייק ךיז ּוט :ּביוטש ןיא הָרֹפֶעליתיֵּב ןיא

 ,ריפָש ןּופ ןרעניֹוװַאּב ,קעװַא ריד יינ'*
 ;דנַאש ּוצ טעקַאנ
 ךיז טגעװרעד ןײגסױרַא טינ
 ןְנֲאַצ ןּופ ןרעניֹוװַאּב יד
 ;לָצֵא-תיֵּב ןיא זיא גָאלק ַא
 .דנַאטשַאּב ןייז ּפָא ךייַא ןּופ טמענ עמ

 ,תֹורָמ ןּופ ןרעניֹוװַאּב יד טָאה סטּונ ךָאנ טסננַאעג ,ָאייי
 .םִילָׁשּורי ןּופ רעיוט םּוצ טָאג ןּופ זייּב טָאה טרעדינעג רעּבָא

 .ןָנֲאַצ-הֶאְצַי :ליּפשטרָאװ: .הָרפֶע ףיוא ליּפשטרָאװ ,רָפָע + .ּודיִנֵּת'תַגְּב :ליּפשטדָאװ א
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 ,"דרעפפיול יד ּוצ ןגָאװטײר םעד ןַאּפשי
 ;בׁשיכָל ןּופ ןרעניֹוװַאּב
 ןעװעג דניז ּבַײהנָא רעד זיא יז
 - ךֹויִצ רעטכָאט רעד רַאפ
 ןרָאװעג ןענּופעג ןענייז ריד ייּב םורָאװ
 .לארׂשי ןּופ ןכערּברַאפ יד
 ;:תַג"תֶשֶרֹומ ּוצ ןּבעג תונּתמ-נגעזעג וטסעװ םּורדי

 ירַאנּפָא םּוצ ןרעװ ןלעװ בױכַא ןּופ רעזייה יד
 .לארׂשי ןּופ םיכלמ יד רַאּפ
 ,ריד ףיוא שרֹוי ַא ןעננערּב ךָאנ לעװ ךיא*

 | ,הָׂשֵרָמ ןּופ ןרעניֹוװַאּב
 .לארׂשי ןּופ דובּכ רעד ןעמּוק טעװ םֶלּודַע ןייק זיּב
 ,ּפָא ךיד רעש ןּוא ךילּפ ַא ריד ךַאמי*

 ,רעדניק עטלטרעצעג ענייד רעּביא
 ,לגיופרעייג רעד יװ ךילּפ ןייד טיירּב ךַאמ
 .ריד ןּופ קעװַא תולג ןיא ןענייז יז םורָאװ

 ,טכערמּוא ןטכַארט סָאװ יד ּוצ יו ר
 !סרעגעלעג ערעייז ףיוא וייּב סיוא ןטעּברַא ןּוא

 ,סיוא סע יז ןריפ ןגרָאמירפ ןּופ טכיל ןיא
 - .טנַאה רעיײז ןּופ טכַאמ רעד ןיא זיא סע לײװ
 , ןעלוג ןּוא רעדלעפ ןטסּולג יז ןּואי
 ;ּוצ ןעמענ ןּוא רעזייה ןּוא
 ,זוה ןייז טימ ןַאמ ַא ןּבױרַאּב ןּוא
 .הלחנ ןייז טימ ןשטנעמ ַא ןּוא
 :טנָאזעג ױזַא טָאג טָאה םּורדּי
 זייּב ַא החּפשמ רעקיזָאדרעד ףיוא טכַארט ךיא ,עז
 ,רעודלעה ערעיײַא ןּופרעד ןָאטּפָא ןענעק טינ טעװ ריא סָאװ

 .ביוְכַא ףיוא ליּפשטרָאװ ,בָזְכַאְל ד .טימ ןענענעזעג ךיז .ה.ד : .שיִכָלישַבָר :ליּפשטרָאװ 2,
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 ,ּפָאק םענעּבױהעגפיוא ןַא טימ ןייג טינ טעװ ריא ןּוא
 .ןייז סָאד טעװ טייצ עזייּב ַא םורָאװ
 ,ךּורּפש ַא ךייַא ףיוא ןּבייהפיוא ןעמ טעװ גָאט םענעי ןיא*

 ,שינעגָאלקַאּב ןּופ גָאלק ַא ןגָאלק טעװ עמ ןּוא
 ;ןרָאװעג רימ ןענייז טסיװרַאפ ןטסיװרַאפ :ןגָאז טעװ עמ
 .ןטייּב רע טּוט קלָאפ ןיימ ןּופ לייט םעד
 !ןרעטײװרעד ךימ רע טּוט יװ
 .רעדלעפ ערעודנוא רע טלייטעצ רעּבױרקעװַא םעד
 ןפרַאװ טינ טעװ ריד ןּופ רענייק ,רָאװרַאפ
 .טָאג ןּופ הדע רעד ןיא לרֹוג טיול רּונש ַא
 ;יײז ןעשרד '!ןעשרד טינ טלָאז ריא;*
 : ,עקיזָאדיד ּוצ ןעשרד טינ ףרַאד עמ
 .ןגירק טינ תוּפרח ןייק ןעמ טעװ
 ?בקעי ןּופ זיוה ,ןטייּב ןעד ךיז ךיא ּוטי
 ?טָאג ןּופ טימעג סָאד ןרָאװעג ץרּוק זיא יצ
 ?ןעגנּואּוט ענייז סָאד ןענײז
 ?ךיילג טייג סָאװ םעד טימ סטּוג רעטרעװ עניימ טינ ןעּוט
 ןטסּונַא ןּופ קלָאפ ןיימ רעּבָאי
 ;טנייפ ַא רַאפ ףיוא ךיז טלעטש
 ןגעקטנַא טמּוק סָאװ םעד ןּופ
 ,ּפָארַא לטנַאמ ןּוא דיילק ריא טיצ
 ,רעיײגכרּוד עקיאּור ןּופ
 | .המחלמ ןּופ עטגײנעגּפָא
 | ריא טּביײרטרַאפ קלָאפ ןיימ ןּופ רעּבײװ ידי

 ;םייה רעקידתחנ רעייז ןּופ
 קעװַא ריא טמענ ךַאלעפֹוע ערעײז ןּופ
 .קיּבייא ףיוא גנּוריצ ןיימ
 ,טייג ןּוא ףיוא טייטשי*
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 ,גנּואּור ןייק ָאד ָאטינ םורָאװ
 ,טרעטשעצ סָאװ האמּוט רעד ןגעוו ןּופ
 .גנורעטשעצ עקרַאטש ַא ןּוא

 ;ןשלעפ לָאז ,ןגיל ןּוא טניװ טימ םּוא טייג סָאװ ןַאמ ַא זַאי
 ,"קנורט ןּופ ןּוא ןייוו ןּופ ןעשרד ריד לעװ ךיא;
 .קלָאפ ןקיזָאדמעד יב ןשרד ַא ןרעװ רע טלָאװ

 ,ןצנַאג ןיא ,בקעי ,ךיד ךיא לעװ ןעלמַאזנייַא ןעלמַאזיי
 .לארׂשי ןּופ ּביילּברעּביא םעד ךיא לעװ ןּביילקפיוא ןּבײלק
 ,טפעהעג ןיא ףָאש יװ םענייא ןיא ןָאטּפיונּוצ יז לעװ ךיא
 ;ץַאלּפרעטיפ ריא ןיא עדַאטס ַא יװ
 .ןשטנעמ טימ ןשיור ןלעװ יז
 ,סיורַאפ יז ףױרַא טייג רעכערּבכרּוד רעד:

 ,רעטײװ ןעייג ןּוא ךרּוד ןכערּב יז
 ,םיא ךרּוד סױרַא ןּוא רעיוט םעד ךרּוד
 ,סיורַאפ יז טייג ךלמ רעייז ןּוא
 .רעריפנָא רעייז זיא טָאג ןּוא

 :טגָאזעג ּבָאה ךיא ןּואי }
 ,בקעי ןּופ ּפעק ריא ,ּוצ טשרָאקַא טרעה

 ;לארׂשי ןּופ זיוה ןּופ רעריפ ןּוא
 ?טיײקיטכערעג ןסיוו ּוצ ךייַא ףיוא טינ טגיל
 ,סטכעלש ּביל טָאה ןּוא סטּוג טנייפ טָאה סָאװ ריא?
 ,ייז ןּופ טיוה רעייז טלונ סָאװ
 ;רענייּב ערעיז ןּופ שיילפ רעייז ןּוא
 ,קלָאפ ןיימ ןּופ שיילפ סָאד ןסעגעג טָאה סָאװ ןּואי
 ,ןדנושענּפָא יז ןּופ טיוה רעייז ןּוא



 9-4 } הכימ 8

 ,ןכָארּבעצ רענייּב ערעיײז ןּוא
 ,ּפָאט ַא ןיא יװ ױזַא טקַאהעצ ןּוא
 .לסעק ַא ןיא שיילפ יװ ןּוא
 ,טָאג ּוצ ןעיירש יז ןלעװ םּורדּי
 ;ןרעפטנע טינ יז טעװ רע ןּוא
 ,טייצ רענעי ןיא יז ןּופ םינּפ ןייז ןגרָאּברַאפ טעװ רע ןּוא
 .םיׂשעמ ערעייז ןיא ןָאטעג סטכעלש ןּבָאה יז יװ ױזַא

 / ןיימ ןריפרַאפ סָאװ םיאיבנ יד ףיוא טגָאזעג טָאג טָאה יױזַא
 ,קלָאפ

 ,ןסייּב ּוצ ןּבָאה ןייצ ערעייז ןעװ "!םולש, :ןעיירש סָאװ
 ,ליומ ןיא טינ יז טיג סָאװ רעד ןּוא
 .המחלמ ַא םיא ףיוא ןָא יז ןטײרּב
 ,גנואעז ַא ןָא ,טכַאנ ןייז ךייַא טעװ םּורדִ"
 ,ןגָאזרָאװ ןָא ,רעטצניפ ןייז טעװ ךייַא ןּוא
 ,םיאיבנ יד ףיוא ןּוז יד טעװ ןייגרעטנּוא ןּוא
 .ייז ףיוא גָאט רעד טעװ ןרעװ ץרַאװש ןּוא
 ,דנַאש ּוצ ןייז ןלעװ רעעז יד ןּואי
 ,ןעמעש ךיז ןלעװ רעגָאזרָאװ יד ןּוא
 ,ּפיל עטשרעּביוא ערעייז ןקעדרַאפ עלַא ןלעװ יז ןּוא
 | .ןייז טינ טעװ טָאג ןּופ רעפטנע ןייק לײװ
 ןּופ טסייג םעד ךרּוד חֹוּכ טימ לּופ ןיּב ךיא ,רָאװרַאפ רעּבָאי

 : ,טָאג

 ,הרּובג ןּוא טייקיטכערעג טימ ןּוא
 ,ךערּברַאפ ןייז ןבקעי ןגָאז ּוצ
 .דניז ןייז ןלארׂשי ןּוא

 ,בקעי ןּופ זיוה םעד ןּופ ּפעק ריא ,טשרָאקַא ּוצ סָאד טרעה'
 ,לארׂשי ןּופ זיוה ןּופ רעריפ ןּוא
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 .טייקיטכערעג טקידרעװמּוארַאפ סָאװ
 ;ךײלנ זיא סָאװ ץלַא טיירדרַאפ ןּוא
 ,טּולּב טימ ןֹויִצ טיוּב עמי"

 .טכערמּוא טימ םִיַלָׁשּורי ןּוא
 ,דחֹוש רַאפ ןטּפשמ ּפעק עריאיי

 ,טלָאצעג רַאפ ןענרעל םינהֹּכ עריא ןּוא
 .טלעג רַאפ ןגָאזרָאװ םיאיבנ עריא ןּוא
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טָאג ףיוא ךיז ןענעל יז ןּוא
 ,זדנּוא ןשיווצ זיא טָאג ,רָאװרַאפ
 .זייּב ןייק ןעמּוק טינ טעװ ודנּוא ףיוא
 ,ןרעװ טרעקַאעצ דלעפ ַא יװ ןֹויִצ ךייַא רעּביא טעװ םּורדי

 | ,סנפיוה ןרעװ טעװ םִיַלָׁשּורי ןּוא
 - ןכייה עקידלַאװ-זיוה ןסטָאגװ ןּופ גרַאּב רעד ןּוא

 ,געט יד ןּופ ףוָס ןיא ןייז טעװ סע ןּואי יד
 ,זיוה סטָאג ןּופ גרַאּב רעד טסעפ ןייטש טעװ

 ,גרעּב יד ןּופ ןָאנּבױא
 ;ןכײה יד רעּביא ןּביוהרעד ןייז טעװ רע ןּוא
 | .ןעמָארטש םיא ּוצ ןלעװ תומוא ןּוא
 - ;ןגָאז ןלעװ ןּוא ןייג ןלעװ רעקלעפ ליפ ןּואי
 ,הוהי ןּופ גרַאּב םּוצ ןײגפױרַא רימָאל ןּוא טמּוק
 ,בקעי ןּופ טָאג םעד ןּופ זיוה םּוצ ןּוא
 ,ןגעװ ענייז ןּופ ןענרעל ודנּוא טעװ רע ןּוא
 -.ןןגעטש ענייז ןיא ןַײג ןלעװ רימ ןּוא
 : ,הרֹוּת ַא ןײנסױרַא טעװ ןֹויִצ ןּופ םורָאװ
 .םִיַלָשּורי ןּופ טרָאװ סטָאג ןּוא
 .,תומּוא ליפ ןשיװצ ןטּפשמ טעװ רע ןּואי
 רעקלעפ עקיטכַאמ רעּביא ןדײשטנַא ןּוא



 9-4 ד הכימ 90

 ;טײװ רעד ןיא זיִּב
 ,סנזייַארעקַא ףיוא ןדרעוװש ערעיײז ןדימשרעּביא ןלעװ יז ןּוא
 | ;סרעסעמנײװצ ףיוא ןויּפש ערעיײז ןּוא
 ,דרעווש ַא ןּבייה טינ טעװ קלָאפ ַא ןגעק קלָאפ ַא
 .המחלמ ןענרעל רעמ טינ טעװ עמ ןּוא
 רעכַאלטיא ןציז ןלעװ יז ןּואי
 ,םיוּבנגייפ ןייז רעטנּוא ןּוא קָאטשנײװ ןייז רעטנּוא
 ;ןקערש טינ טעװ רענייק ןּוא
 .טדערעג טָאה תֹואָבצ ןּופ טָאג ןּופ ליומ סָאד םורָאװ

 ןייג ןגעמ רעקלעפ עלַא םורָאװ"
 ,טָאג ןייז ןּופ ןעמָאנ ןיא סכַאלטיא
 הוהי ןּופ ןעמָאנ ןיא ןייג ןלעװ רימ רעּבָא
 .קידנעטש ןּוא קיּביא ףיוא טָאג רעזדנּוא

 ,טָאג טגָאז ,גָאט םענעי ןיא"
 ,טקניה סָאװ יד ןעלמַאזנייַא ךיא לעװ
 ,ןסיוטשרַאפ זיא סָאװ יד ןּבילקפיונּוצ ןּוא
 .ןָאטעג סטכעלש ּבָאה ךיא ןעמעוו יד ןּוא
 ,ּבײלּברעּביא ןַא רַאפ עקידעקניה יד ןכַאמ לעװ ךיא ןּואי
 ,קלָאפ ןקיטכַאמ ַא רַאפ עטרעטײװרעד יד ןּוא
 ןֹויִצ גרַאּב ןפיוא יז רעּביא ןגיניק טעװ טָאג ןּוא
 .קיּבייא זיּב ןּוא דנּוצַא ןּופ

 ,ןֹויִצ רעטכָאט ןּופ גרַאּבגנּוטסעפ ,רָדֵע-לֵדגִמ ּוד ןּוא
 ;ןעמּוקנָא סע טעװ ריד ּוצ
 ,הלשממ עקידרעירפ יד טעװ ןעמּוק ,ָאי
 .םִיַלָשּורי רעטכָאט ןּופ הכּולמ יד
 ?ןעיירשעג טימ ּוטסיײרש סָאװ ךָאנ דנּוצַאי
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 ,ריד ןיא ָאטינ ךלמ ןייק זיא = |
 ,ןעננַאגעגרעטנּוא ץעֹוי-לעּב ןייד זיא = |

 ?רעניװעג ַא יװ ןעמּונעגנָא ךיד טָאה שינעײװ סָאװ
 ,ןֹיִצ רעטכָאט ,ןעײו ּבָאה ןּוא ךיז יירדיי

 ,ןרעניװעג ַא יװ ױזַא
 ,טָאטש רעד ןּופ ןײגסױרַא ּוטסעװ דנּוצַא םורָאװ
 ,דלעפ ןיא ןעניֹוװ טסעוו ןּוא
 ;לבָּב ןייק ןעמּוק טסעװ ןּוא
 ,ןרעװ לוצינ ּוטסעװ ןטרָאד
 טָאג ןזיילסיוא ךיד טעװ ןטרָאד
 .טנייפ ענייד ןּופ טנַאה רעד ןּופ

 ,רעקלעפ ליפ ריד ףיוא טלמַאזעגנייַא ךיז ןּבָאה דנּוצַא ןּואי
 ,ןרעװ טכעװשרַאפ יז לָאז :ןגָאז סָאװ
 .ןֹיִצ ףיוא ןקּוקנָא ךיז גיוא רעזדנּוא לָאז ןּוא
 ,טָאג ןּופ ןעגנּוטכַארט יד טינ ןסיײװ יז רעּבָא*

 ,טָארַאּב ןייז טינ ןעיײטשרַאפ יז ןּוא
 .רעייש ןיא ּברַאג ַא יװ טלמַאזעגנייַא יז טָאה רע זַא
 ,ןֹיִצ רעטכָאט ,שערד ןּוא ףיוא ייטשי*

 ,ןזייַא ןכַאמ ךיא לעװ ןרָאה ןייד םורָאװ
 ,רעּפּוק ןכַאמ ךיא לעװ ןעיולק ענייד ןּוא
 ,רעקלעפ ליפ ןסיוטשעצ טסעוװ ןּוא
 ,ּביור רעייז טָאג ּוצ םרח ןכַאמ ןּוא
 .דרע רעצנַאג רעד ןּופ רַאה םּוצ געמרַאפ רעייז ןּוא
 ;"תונחמ ןּופ רעטכָאט ,ןדיינש ּביײל םעד ךיז ּוטסעװ דנוצַא*

 ;ודנּוא ףיוא טכַאמעג ןעמ טָאה גנורעגעלַאּב ַא
 קַאּב ןפיוא טור ַא טימ
 .לארׂשי ןּופ רעטכיר םעד ןעמ טגָאלש

 .דּידְניתַב יִדְדֹונְתִּת :ליּפשטרָאװ ײ
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 ,תָרֹפֶא ןיא םֶחֶליִתיֵּב ,ּוד ןּוא' ןד
 ,הדּוהי ןּופ ןטנזיוט יד ןשיװצ ּוטסיּב ןיילק סָאװ

 ןײגסױרַא רימ טעװ ריד ןּופ
 ,לארׂשי רעּביא רעקיטלעװעג ַא ןייז טעװ סָאװ רעד
 .געט עקילָאמַא ןּופ ,ןטייצרַאפ ןּופ זיא םַאטשּפָא ןייז ןּוא
 ןּבעגרעּביא יז טעװ רע ,רָאװרַאפי

 ;ןענּוװעג טָאה ןרעניװעג יד ןעװ טייצ רעד זיּב
 רעדירּב ענייז ןּופ ּבײלּברעּביא רעד רעּבָא
 .לארׂשי ןּופ רעדניק יד טימ ןרעקמּוא ךיז טעװ
 ,טָאג ןּופ טכַאמ טימ ןרעטיפ ןּוא ןייטשפיוא טעװ רע ןּואּי
 ;רַאה ןייז טָאג ןּופ ןעמָאנ ןצ לָאטש ןטימ
 : ,קיאּור ןציז ןלעװ יז ןּוא
 / .דרע רעד ןּופ ןקע יד זיּב סיורג ןייז לָאמסנעד טעװ רע םורָאװ
 | :םולש רעד ןייז טעװ ַאזַא ןּוא*
 ,דנַאל רעזדנּוא ןיא ןעמּוק טעװ רּוׁשַא זַא
 ,ןצַאלַאּפ ערעזדנּוא ןיא ןטערט טעװ רע זַא ןּוא
 ,ײרעכּוטסַאּפ ןּביז םיא ףיוא ןלעטשפיוא רימ ןלעװ
 .טייל עכַאלטשריפ טכַא ןּוא
 ,דרעוװש ןטימ רּוׁשַא דנַאל סָאד "ןכערּבעצ ןלעװ יז ןּואי
 .ןעגנילק ענעגייא עריא טימ דֹורמַנ דנַאל ןּוא
 ,רּוׁשַא ןּופ ןייז ליצמ ודנּוא טעװ עמ ןּוא
 ,דנַאל רעזדנּוא ןיא ןעמּוק טעװ רע זַא
 .לּובג רעזדנּוא ןיא ןטערט טעװ רע זַא ןּוא

 ,תומוא ליפ יד ןשיװצ ןייז טעװ בקעי ןּופ ּביילּברעּביא רעד ןּוא*
 ,זָארג ףיוא ןגערײרּפש יװ ,טָאג ןּופ יוט יװ
 ,ןשטנעמ ַא ףיוא טינ טפָאה סָאװ
 .רעדניקנשטנעמ ףיוא טינ טרַאװ ןּוא

 .ּועְרוזםיִעֹר :ליּפשטרָאװ
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 ,רעקלעפ יד ןשיווצ ןייז טעװ בקעי ןּופ ּביײלּברעּביא רעד ןּואי
 ,תומּוא ליפ יד ןּופ ןטימ ןיא
 ,דלַאװ ןּופ תויח יד ןשיװצ ּבייל ַא יװ
 ,ףָאש סעדַאטס ןשיװצ ּביײלגנּוי ַא יװ

 ,טקּוצרַאפ ןּוא רע סערטעצ ךרּוד טייג רע וַא סָאװ ו

 .ןייז ליצמ לָאז רעוװ ָאטינ ןּוא
 ,רעקירד ענייד רעּביא ןּביוהרעד ןייז טעװ טנַאה ןייד*

 .ןרעװ ןטינשרַאפ ןלעװ טנייפ ענייד עלַא ןּוא

 ,טָאג טגָאז ,גָאט םענעי ןיא ןייז טעװ סע ןּואי
 ,ריד ןשיװצ ןּופ דרעפ ענייד ןדיינשרַאפ ךיא לעװ
 .ןגעװטיײר ענייד ןעננערּברעטנוא לעװ ךיא ןּוא
 ,דנַאל ןייד ןּופ טעטש יד ןדיינשרַאפ לעװ ךיא ןּוא*

 .ןעגנוטסעפ ענייד עלַא ןרעטשעצ ןּוא
 ,טנַאה ןייד ןּופ ,ןפושיּכ יד ןדיינשרַאפ לעװ ךיא ןּוא

 .סרעגָאזרָאװ ןייק ןייז טינ ןלעװ ריד ייּב ןּוא
 ןצעג עטצינשעג ענייד ןדיינשרַאפ לעװ ךיא ןּוא=

 ,ריד ןשיווצ ןּופ רענייטשלייז ענייד ןּוא
 ןקּוּב טינ רעמ ךיז טסעוװ ןּוא
 .טנעה ענייד ןּופ קרעוו םּוצ
 ;ריד ןשיװצ ןּופ רעמיוּבנצעג ענייד ןסיירסיוא לעװ ךיא ןּוא*

 .טנייפ ענייד ןיליטרַאפ לעװ ךיא ןּוא
 ןרָאצמירג טימ ןּוא סעּכ טימ ןעמענ המקנ לעװ ךיא ןּוא*

 .טרעהענוצ טינ ןּבָאה סָאװ רעקלעפ יד ןּופ

 :טגָאז טָאג סָאװ ּוצ טשרָאקַא טרעהי | |
 ,גרעּב יד רַאפ הנעט ,ףיוא ייטש
 .לוָק ןייד ןכייה יד ןרעה ןלָאז ןּוא
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 ,טָאג ןּופ גירק םעד ,גרעּב ריא ,ּוצ טרעהי
 ;דרע רעד ןּופ ןטסעפטנּורג יד ,עקיטכַאמ ריא ןּוא
 ,קלָאפ ןייז טימ גירק ַא טָאה טָאג םורָאװ
 .ןּבָאה חּוּכיװ ַא רע טעװ לארׂשי טימ ןּוא
 ?ןָאטעג ריד ךיא ּבָאה סָאװ ,קלָאפ ןיימ*
 ?טכַאמעג דימ ךיד ךיא ּבָאה סָאװ טימ ןּוא
 .רימ ןגעקַא תודע גָאז
 ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ טכַארּבעגפיוא ךיד ּבָאה ךיא םורָאװי

 ,טזיילעגסוא ךיד טפַאשטכענק ןּופ זיוה םעד ןּופ ןּוא
 .ןעמירמ ןּוא ,ןענֹרהַא ,ןהשמ טקישעג סיורַאפ ריד ןּוא
 טשרָאקַא ךיז ןָאמרעד ,קלָאפ ןיימ*
 ,ןטָארַאּב טָאה בָאֹומ ןּופ ךלמ רעד קָלָּב סָאװ
 ;ןרֹועְּב ןּופ ןּוז רעד םֶעלְּב טרעפטנעעג טָאה םיא סָאװ ןּוא
 ,לֶגלִג זיּב םיטִש ןּוֿפ (ןָאטעג ּבָאה ךיא סָאװו
 .טָאג ןּופ טייקיטכערעג יד ןסיװ לָאז עמ ידּכ

 ,הוהי רַאפ ןעמּוק ךיא לָאז סָאװ טימ;!
 ?ךייה רעד ןיא טָאג רַאפ ןנייּב ךיז
 ,רעפּפָאדנַארּב טימ םיא רַאפ ןעמּוק ךיא לָאז
 ?עקירָאינײא רעּבלעק טימ
 ,סרעדיוװ ןטנזיוט ןקיליװַאּב הוהי טעװי
 ?לייא טימ ןכייט ןטנזיוטנעצ
 ,ךערּברַאפ ןיימ רַאפ רוָכּב ןיימ ןּבעג ךיא לָאז
 '?לעז ןיימ ןּופ דניז רעד רַאפ ּבייל ןיימ ןּופ טכּורפ יד

 ,טּוג זיא סָאװ ,שטנעמ ,טגָאזעגנָא ריד טָאה עמי
 :ריד ןּופ טננַאלרַאפ הוהי סָאװ ןּוא
 ,דָאנעג ןּבָאה ּביל ןּוא טייקיטכערעג ןָאט זיױלּב רָאנ
 .טָאג ןייד רַאפ ליטש ןיינמּוא ןּוא
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 --טָאטש רעד ּוצ טפּור הוהי !ךרָאהי
 --ןעמָאנ ןייד ףיוא ןטכַא טעװ רעגולק רעד ןּוא
 .טרעשַאּב טָאה סָאד רעװ ןּוא ,ןקעטש םעד טרעה-
 ,ןטכערעגמּוא םעד ןּופ זיוה סָאד ןסעגרַאפ דנַאנַאֿכָאנ ךיא ןעקי"

 ?ענעטלָאשרַאפ יד סָאמ עגרַאק יד ןּוא טכערמוא ןּופ ןצַאש יד
 ,ןלָאשגָאװ עטכערעגמּוא רַאפ ןכַאמ ןייר ךיא ןעקיי

 ?רענײטשגָאװ עשלַאפ טימ לטייּב ַא רַאפ ןּוא
 ,ּביור טימ לּופ ןענייז טײל עכייר עריא םורָאװ=

 ,שלַאפ ןדער רעניֹוװַאּב עריא ןּוא
 .ליומ רעייז ןיא :ּורטַאּב זיא גנּוצ רעייז ןּוא
 ,קנַארק זיּב ןגָאלשעג ךיד ךיוא ךיא ּבָאה םּורדי

 .דניז ענייד רַאפ טסיװרַאפ ךיד
 ,ןרעװ טַאז טינ ןּוא ןסע טסעוו ּוד*

 ;דײװעגניא ענייד ןיא ןייז טעװ רעגנּוה ןייד ןּוא
 ,ןעניװעג טינ ןּוא ,ןרעװ קידעגָארט טסעוװ ןּוא
 .ןּבעגרעּביא דרעווש םּוצ ךיא לעװ ןעניוועג טסעוו ּוד סָאװ ןּוא

 ,ןדיינש טינ ןּוא ,ןעייז טסעוו ּודֵי*
 ,לייא טימ ןּבלַאז טינ ךיז ןּוא ,ןטרעּבלײא ןטערט טסעוװ ּוד
 .ןײװ ןייק ןעקנירט טינ ןּוא ,טפַאזנּבױרט ןּוא
 ,ןירמָע ןּופ םיגהנמ יד ןרעװ טיהענּפָא לייוו"*

 ,זיוה סבָאחַא ןּופ שינעּוט ידלַא ןּוא
 ;תוצע ערעייז ןיא ןעננַאנעג טייז ריא ןּוא
 ,קערש ַא רַאפ ןכַאמ ךיד ךיא לעװ םּורד
 ;גנורעצּומש ַא רַאפ רעניֹוװַאּב עריא ןּוא
 .ןגָארט ריא טעװ קלָאפ ןיימ ןּופ דנַאש יד ןּוא

 ,רעמּוז ןּופ למַאזכָאנ םייּב יו ןיִּב ךיא סָאװ ,רימ ײװי
 !זעל רעד ןּופ ּבײלקכָאנ םייּב יװ
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 ,ןסע םּוצ לגנעה ַא ָאטינ
 .טסּולעג לעז ןיימ סָאװ טכּורפטשרע ןַא
 ,דנַאל ןּופ רעמורפ רעד זיא ןעננַאנעגרעטנוא*
 ;ָאטינ זיא ןשטנעמ ןשיװצ רעקיטרַאפטכער ןייק ןּוא
 ,טּולּב ףיוא יז ןרעיול עלַא
 .ץענ ןיא יז ןעננַאפ ןרעדנַא םעד רענייא
 ;ןָאט סטּוג ןפרַאד סָאװ טנעה יד ןענייז ןָאט סטכעלש ףיואי
 ,טלָאצַאּב רַאפ זיא רעטכיר רעד ןּוא ,טננַאלרַאפ הררׂש רעד
 ;לעז ןייז ןּופ טייקירעג יד טדער רע ,ןַאמ רעסיורג רעד ןּוא
 | .טיירדרַאפ סע יז ןּבָאה ױזַא
 ,ןרָאד ַא יװ זיא יז ןּופ רעטסעּב רעד*
 .םַאצ רעקיכעטש ַא ןּופ רעגרע ,רעקיטרַאפטכער רעד
 ;ןעמּוקעג זיא ,טּפַאשנכער ןייד ,רעעז ענייד ןּופ גָאט רעד
 .שינעלמוטעצ רעייז ןעשעג טעװ דנּוצַא
 ,רבח ַא ןיא ןּביױלג טינ ריא טלָאװ
 ;טניירפ ןטּוג ַא ףיוא ןרעכיזרַאּפ טינ ךייַא ריא טלָאז
 ,םעווּב ןייד ןיא טגיל סָאװ רעד ןּופ
 .ליֹומ ןייד ןּופ ןריט יד טיה
 ,רעטָאפ ַא טלװַנַאּב ןּוז ַא םורָאװי
 ,רעטּומ ריא ןגעק ךיז טלעטש רעטכָאט ַא
 ,רעגיווש ריא ןגעק רּונש ַא
 א ענייז ןענייז ןשטנעמ ַא ןּופ םיאנוָׂש יד
 ,הוהי ףיוא סיוא קּוק ךיא רעּבָאי
 ,ףליה ןיימ ןּופ טָאג םּוצ רַאה ךיא
 .ןרעהּוצ ךימ טעװ טָאג ןיימ
 ,עטאנוׂש ןיימ ,רימ ףיוא ךיז ּוטסלָאז ןעיירפ טיני
 ,ןייטשפיוא ךיא לעװ ,ןלַאפעג ןיּב ךיא זַא
 ,שינרעטצניפ ןיא ץיז ךיא זַא
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 .טכיל ַא רימ טָאג זיא
 ,ןגָארט ךיא לעװ טָאג ןּופ ןרָאצ םעדי :
 ;םיא ּוצ טקידניזעג ּבָאה ךיא םורָאװ :

 ,גירק ןַײמ ןגירק טעװ רע זיּב
 ;טכער ןיימ ןָאט טעװ ןּוא |

 ,טייקיטכיל ןיא ןריפסורַא ךימ טעװ רע |
 .טייקיטכערעג ןייז ןעז לעװ ךיא |
 ,ןקעדַאּב יז טעװ השוּב ַא ןּוא ,ןעז טעװ עטאנֹוש ןיימ ןּואי |

 ?טָאג ןייד הוהי ,רע זיא ּוװ :רימ ּוצ טגָאז סָאװ יד
 ;ריא ףיוא ןעזנָא ךיז ןלעװ ןגיוא עניימ
 ,ןסַאנ יד ןּופ טיוק יו ןרעװ ןטָארטעצ יז טעװ דנּוצַא

 ,ןרעיומ ענייד ןעיוּב ּוצ ןייז טעװ גָאט ַא;י
 .טיײוו רעייז ןַיז גָאט רענעי געמ = |
 ,ריד ּוצ ןעמּוק טעװ עמ ןעוו ןייז סָאד טעװ גָאט ַאי = }

 ,םִיַרצִמ ןּופ טעטש יד ןּוא רּוׁשַא ןּופ
 ,ךייט ןויּב ןּוא םִיַרצִמ ןּופ ןּוא
 .גרַאּב זיּב גרַאּב ןּופ ןּוא ,םי זיּב םי ןּופ ןּוא

 ,רעניֹוװַאּב עריא רַאפ טסיװ ןייז טעװ דרע יד ןּוא;*
 .םיׂשעמ ערעיײז ןּופ טכורפ םעד ןגעוו ןּופ

 ,טּור ןייד טימ קלָאפ ןייד רעטיפ:*
 ,ּברַא ןייד ןּופ ףָאש יד
 רעדנוזַאּב ןעניֹוװ סָאװ
 ;לָמרַּכ ןטימ ןיא דלַאװ ַא
 ,דָעלִג ןּוא ןשֶּב ןיא ןרעטיפ ךיז יז ןזָאל
 .לָאמַא ןּופ געט יד ןיא יװ
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 ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןײגסױרַא ןייד ןּופ געט יד ןיא יוו'*
 .ןזײװַאּב רעדנּוװ םיא ךיא לעװ

 ,הרּובג רעייז לַא טימ ןעמעש ךיז ןּוא ןעז ןלעװ רעקלעפיי
 ,ליומ ןפיוא טנַאה יד ןָאטּפױרַא ןלעװ יז
 .ןרעװ ּבױט ןלעװ ןרעיוא ערעיײז

 ,גנַאלש ַא יװ ּביוטש םעד ןקעל ןלעװ ייזיי
 ;דרע רעד ףיוא ןכירק סָאװ יד יװ
 ,ןעננוטסעפ ערעייז ןּופ ןרעטיצ ןלעװ יז
 ,ןטסננַא יז ןלעװ טָאג רעזדנּוא הוהי ּוצ
 .ריד רַאפ ןּבָאה ארֹומ ןלעװ יז ןּוא

 ,דניז טיגרַאפ סָאװ ,ּוד יו טָאג ַא זיא רעוו'*
 ּש ּבײלּברעּביא םעד ןּופ ךערּברַאפ םעד יײּברַאפ טייג ןּוא

 | ?ּברַא ןייז
 ,ןרָאצ ןייז קיּביײא ףיוא טינ טלַאה רע
 .דָאנעג ּביל טָאה רע םורָאװ
 ,ןעמירַאּברעד רעדיװ זדנּוא טעװ רע*"

 ;דניז ערעזדנּוא ןקירדרַאפ טעװ רע
 םי ןּופ ןשינעפיט יד ןיא ןפרַאװנײרַא טסעװ ןּוא
 .םיאטח ערעייז עלַא
 ,ןבקעי ּוצ טפַאשיירט ןזײװ טסעװ"

 ,ןעמהרבַא ּוצ דסח
 ןרעטלע ערעזדנוא ןרָאװשעג טסָאה ּוד יו
 .ןטיײצרַאפ ןּופ געט יד ןּופ

 = 5 עשיר
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 םּוחנ

 םּוחנ ןּופ גנואעז 'זעד ןופ ךּוּב סָאד ;הָונינ ףיוא האובנ ידי ןָא
 .ישֹוקלֶא םעד

 ,הוהי ויא רעמענעכַאר ַא ןּוא רענערעצ ַא טָאג ַא*
 ,ןרָאצמירג טימ לּופ ןּוא רעמענעכַאר ַא זיא הוהי
 ,טנייפ ענייז ןָא םֹקֹונ ךיז זיא הוהי
 .םיאנוָׂש ענייז ּוצ סעּכ םעד טלַאה רע ןּוא
 ,ןרָאצ ןיא ןטלַאהעגנייַא זיא הוהיי
 ,טכַאמ ןיא סיורג ןּוא
 ;טינ רע טקנעש ןעקנעש ןּוא
 ,געוו ןייז זיא םערוטש טימ ןּוא טניװ טימ--הוהי
 .סיפ ענייז ןּופ ּביוטש רעד ןקלָאװ ןּוא
 ,סיוא םיא טנקירט ןּוא ,םי ןפיוא ןָא טיירש רעי
 ;ןקּורט רע טכַאמ ןכייט עלַא ןּוא
 ,לֶמרַּכ ןּוא ןֶעֶּב רעד טרעװ טקלעװרַאּפ
 .טקלעוװרַאפ טרעוו ןֹונָבל ןּופ גנּואילּב יד ןּוא
 ,םיא רַאפ ןרעטיצ גרעּב יד
 ,ןעלקַאװ ךיז ןעּוט ןלָאט יד ןּוא
 ,םינּפ ןייז ןּופ טלסיירטעגפיוא טרעוו דרע יד ןּוא
 .ריא ןיא רעניֹוװ עלַא יא טלעו יד יא
 ?ןלעטש ךיז ןעק רעװ סעּכ ןייז רַאפי
 ?ןרָאצמירג ןייז ןיא ןײטשַאּב ןעק רעו ןּוא
 ,רעייפ יװ סיוא ךיז טסיג ןרָאצ ןייז
 .םיא רַאפ ןסיוטשעצ ןרעוו ןזלעפ ייז ןּוא
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 ,הוהי זיא טּוגי
 ;טיונ ןּופ גָאט ןיא גנוטסעפ ַא רַאפ
 .םיא ןיא ךיז ןציש סָאװ יד סיײװ רע ןּוא
 גנּוציילפ רעקימָארטש ַא טימ רעּבָאי
 ,טרָא ריא ןּופ גנודנעלרַאפ ַא ןכַאמ רע טעװ
 .שינרעטצניפ ןגָאיכָאנ טעװ טנייפ ענייז ןּוא
 ?טָאג ןגעקַא ריא טכַארט סָאװ'
 ,ןכַאמ רע טעװ גנודנעלרַאפ ַא
 .לָאמ טײװצ ַא ןייטשפיוא טינ טעװ הרצ יד
 ,ענעטכָאלפעננייא רענרעד יװ ןענייז יז תעּב םורָאװ"

 ,יעטרוּכישרַאפ ןרוּכיש יז יװ ןּוא
 ןרעװ טרעצרַאפ ןצנַאנ ןיא יז ןלעװ
 .יורטש ענעקּורט יװ

 ןעמּוקעגסױרַא זיא ריד ןּופָי
 ,טָאג ןגעקַא זייּב טכַארט סָאװ רעד
 .טייקיטכערטרעדינ טָארַאּב סָאװ
 :טנָאזעג טָאג טָאה יװַאיי

 ,ןענייז יז יװ ליפ יװַא ןּוא טנוזעג יו
 ;ןיגרַאפ ןּוא ןרעוו ןטינשרַאפ יז ןלעװ יװַא
 ,טקינײּפעג ךיד ּבָאה ךיא םגה
 .ןקיניּפ טינ ךיד רעמ ךיא לעװ

 ,ריד ןּופ גנַאטשכָאי ןייז ןכערּבעצ ךיא לעװ דנּוצַא ןּואיי
 .ןסיירעצ ךיא לעװ קירטשדניּב ענייד ןּוא

 ,ריד ןגעוו ןלױפַאּב טָאה טָאג ןּוא;*
 ;ןייז טינ ןעמָאז ןייק רעמ לָאז ןעמָאנ ןייד ןּופ זַא
 ןדיינשרַאפ ךיא לעװ טָאג ןייד ןּופ זיוה ןּופ
 ;ןצעג ענעסָאגעג ןּוא עטצינשעג
 .םיִאּובְס םֶאְבְסְכּו םיִכָבְס םיִריִס :ליּפשטרָאװ ײ
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 ,ןכַאמ רבק ַא ריד לעװ ךיא
 .ןרָאװעג דנַאש ּוצ טסיּב ּוד לײװ

 רעגָאנָא םעד ןּופ סיפ יד גרעּב יד ףיוא עז ב
 !םולש ןרעה טכַאמ סָאװ

 ,געטרעייפ ענייד ,הדּוהי ,רעייפ
 ,םירדנ ענייד לָאצַאּב
 ןייגכרּוד טינ טעװ רעמ םורָאװ
 ,רעקיטכערטרעדינ רעד ריד ןיא
 .ןטינשרַאפ ןצנַאג ןיא זיא רע

 ;ריד ןגעקַא ףױרַא טייג רעכערּבעצ ַא'
 .יננוטסעפ יד טיה
 ,געװ ןפיוא סיוא קּוק
 ,ןדנעל יד קיטסעפ
 --חֹוּכ ןייד רעייז קרַאטש
 בקעי ןּופ ץלָאטש םעד םּוא טרעק טָאג םורָאװ-*
 ;לארׂשי ןּופ ץלָאטש םעד יװ
 ,טקידיײלענסיוא יז ןּבָאה רעקידיילסױא םורָאװ
 --ןּברָאדרַאפ ןגײװצ ערעייז ןּוא
 ,טקיטיורעג זיא םירֹוּביג ענייז ןּופ דליש רעדי
 ,ּברַאפלימרעװ ןיא טיילסגירק יד
 ,ןגעװטײר יד לָאטש ןקידרעייפ ןיא
 ;גנּוטײרגּוצ רעייז ןּופ גָאט ןיא
 .טכָאפעג ןרעוו ןויּפשסערּפיִצ יד ןּוא
 ,ןגעװטיײר יד ןעוװעדליוװ ןסַאג יד ךרּוד*
 ,קרעמ יד ךרּוד ןעמערּוטש יז

 .1 קוסּפ טימ ךיז טדניּברַאפ - ,הָרּוצִמ רֹוצָנ :ליּפשטרָאװ ײ
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 ,ןעמַאלפ יו זיא קילּבנָא רעייז
 .םוא ַײז ןפיול ןצילּב יד יו

 - ,עקיטכַאמ ענייז ןָא טכַארט רע*
 ;נַאג רעייז ןיִא טלכיורטשעג ןרעוו יז רעּבָא
 ,רעיומ םעד ּוצ טליא עמ
 .ךַאדמעריש רעד טרעװ טיירגעגוצ ןּוא
 ,טנפעעג ןענייז ןכייט יד ןּופ ןרעיוט ידי
 .ןענורעצ טרעװ ץַאלַאּפ רעד ןּוא
 ,ןעמונעגקעװַא עטקעדעגּפָא ןַא טרעװ הּכלמ יד ןּוא

 ןגָאלק ןטסניד עריא ןּוא
 ,ןּביוט ןּופ לוק רעד יװ ױזַא
 .רעצרעה יד ףיוא קידנּפַאלק ךיז
 רעסַאװ ךייט ַא יו זיא הָונינ ןּוא"

 ;זיא יז סָאװ געט יד טניז ןּופ
 ;ןפױלטנַא יז רעּבָא
 "!טייטש !טייטש} !

 .םּוא טינ ךיז טרעק רענייק רעּבָא
 ,דלָאג טּביױר ,רעּבליז טּביורי"

 ,טַאטשסױא םעד ּוצ רועיש ןייק ָאטינ
 .ןכַאז עקיטסולג עלַא ןּופ םּוטכייר ַא
 ,יטסיוװרַאפ ןּוא טסיװ ןּוא טסּוּפ טרעוו יז

 ,ןעננַאנעצ טרעוו ץרַאה סָאד ןּוא
 - ,ינק ןּופ שינעלקַאװ ַא ןּוא
 ;ןדנעל עלַא ןיא שינרעטיצ ַא ןּוא
 רעמינּפ סנעמעלַא ערעייז ןּוא
 .שינרעטצניפ ַא ןָא ןעמענ

 ' .הקָלְבִמּו הֹקָובְמּו הֹקְוּב :ליּפשטרָאװ ײ

 : עי יי אטא

 טי ריש טיי

 . רייט טאב
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 ,ןּבײל יד ןּופ גנּוניֹוװ יד זיא ּוװי*
 ,ןּביײלגנוי רַאפ ץַאלּפרעטיּפ רעד ןעוועג זיא סָאװ
 ,עטנּבַײל יד ,ּבײל רעד ןעגנַאגעגמּוא זיא ןטרָאד סָאװ
 ?ןקָארשעג טינ טָאה רענייק ןּוא ,לּבײל עניילק סָאד
 ,עננוי ענייז רַאפ גונעג ןקוצרַאפ טגעלפ ּביײל רעד

 ,סעטנּבַײל ענייז רַאפ ןגרעוו ןּוא
 ,רעכעל ענייז גנּוקּוצרַאפ טימ טליפעננָא טָאה ןּוא
 .עטקּוצרַאפ טימ ןעגנוניֹוװ ענייז ןּוא
 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז ,ריד ףיוא ןעמּוק לעװ ךיא ,עזי+

 ,ןגעװטײר עריא ךיור ףיוא ןענערּברַאפ לעװ ךיא ןּוא
 ;דרעװש יד ןרעצרַאפ טעװ ןּבײלננוי ענייד ןּוא
 ,ּביור ןייד דרע רעד ןּופ ןדיינשרַאפ לעװ ךיא ןּוא
 .םיחּולש ענייד ןּופ לוק רעד ןרעװ טרעהעג טינ טעװ רעמ ןּוא

 ,טָאטש עקיטּולּב יד יו: } !
 !טליפעגנָא ,ּבױר טימ ,טיײקשלַאפ טימ ןצנַאג ןיא
 .גנּוקּוצרַאפ יד ּפָא טינ ךיז טּוט סע
 ,ןשטייּב ןּופ לַאנק ַא;

 ,רעדער ןּופ רעדליּפעג-שַעַר ַא ןּוא
 ,ןגָאי דרעפ ןּוא
 ;ןעגנירּפש ןגעװטייר ןּוא
 ,ףױרַא ןעמערּוטש רעטיירי
 ,דרעווש ןּופ םַאלפ ןּוא
 ,זיּפש ןּופ ץילּב ןּוא
 ,ענעגָאלשרעד ךס ַא ןּוא
 ,םירנּפ ןפיוה ַא ןּוא
 ;רעּבײל עטיוט רועיש ןָא ןּוא
 .רעּבײל עטיוט ערעייז ןָא ןעלכיורטש ייז ןּוא
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 ןתּונז ליפ יד ןגעװ ןּופּי
 ,הנֹוז רעקידוװענֶחיליֹוװ רעד ןּופ
 ,ףושיּכ ןּופ ןרעטסניימ רעד
 ,ןתונז עריא טימ רעקלעפ טפיוקרַאפ סָאװ
 .ןפושיּכ עריא טימ תוחּפשמ ןּוא
 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז ,ריד ּוצ םּוק ךיא ,עו*

 ,םינּפ ןייד ףיוא ןגערּב ענייד ןקעדפיוא לעװ ךיא ןּוא
 ,טײקטעקַאנ ןייד רעקלעפ יד ןזייוו לעװ ןּוא
 .דנַאש ןייד ןכיירגיניק יד ןּוא
 ,ןטיײקידרעװמּוא ריד ףיוא ןפרַאװפױרַא לעװ ךיא ןּוא"

 ."טסימ יװ ןכַאמ ךיד ןּוא ,ןסואימרַאפ ךיד לעװ ןּוא
 ,"ךיד ןעעז סָאװ עלַא ,ןייז טעװ סע ןּואי
 ,ריד ןּופ ןכײװ ןלעװ
 ;הונינ זיא ןרָאװעג טסיװרַאפ; :ןגָאז ןּוא
 ?ןגָאלקַאּב יז ןעק רעװ
 "?ריד רַאפ רעטסיירט ןכּוז ךיא לָאז ןענַאװ ןּופ
 ,ןֹומָא-אֹונ ןּופ רעסעּב ןעד ּוטסיּבי
 ;ריא םּורַא רעסַאװ טימ ,ןכייט ןשיװצ ןסעזעג זיא סָאװ
 ,םי רעד ןעוועג זיא גנוטסעפ ריא סָאװ
 ?רעיומ ריא ןעװעג זיא םי ןּופ
 ,רועיש ןָא םִיַרצִמ ןּוא ,טײקרַאטש ַא ןעװעג זיא שּוּכ"

 .ףליה ּוצ ריד ןעװעג ןענייז םיבּול ןּוא טּוּפ
 ,תולג ןיא זיא יז ךיוא רעּבָא"

 ;ןעגנַאגעג יז זיא טפַאשנעגנַאפעג ןיא
 ןרָאװעג טקַאהעצ ןענייז רעדניק עניילק עריא ךיוא
 ;ןסַאג קע עלַא ןיא
 םידּבכנ עריא ףיוא ןּוא
 ,ןפרָאװעג לרֹוג ןעמ טָאה
 .ךִיַאֹררָארְּכ :ליּפשטרָאװ ײ
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 טײל עסיורג עריא עלַא ןּוא
 .ןרָאװעג טדימשעג ןטייק ןיא ןענייז
 ,ןרעװ רוּכיש טסעװ ךיוא ּודי

 ,עטשלחעג ַא ןייז טסעװ
 ןכוז טסעװ ךיוא ּוד

 .טנייפ ןּופ גנּוצישַאב ַא

 ןייז ןלעװ ןעגנוטסעפ ענייד עלַאי |
 :ןגייפטשרע טימ רעמיוּבנגייפ יװ

 .ליומ ןיא רעסע םעד ייז ןלַאּפ
 טנייפ ענייד רַאפ ןרָאװעג טנפעעג ןּפָא ,רעּבײװ ןענייז ריד ןיא קלָאפ ןייד ,עזי* |

 ,דנַאל ןייד ןּופ ןרעיוט יד ןענייז
 ,ןָא ריד ּפעש גנּורעגעלַאּב רַאפ רעסַאװ'* .ןעלניר ענייד רעייפ ַא טָאה טרעצרַאפ
 ,ןעגנוטסעפ'ענייד קרַאטשרַאּפ
 ,ענּפַאװ טערט ןּוא םייל ןיא יג
 .םערּופלגיצ יד ןָא םענ

 ,ןרעצרַאפ רעייפ ַא ךיד טעװ לָאמסנעדי* !
 ;ןדיײנשרַאפ ךיד טעװ דרעוװש ַא
 ;קירעשײה רעד יװ ןסעפיוא ךיד טעװ יז
 ,קירעשייה רעד יװ ןרעמ ךיז טסגעמ
 .לירג רעד יװ ןרעמ ךיז טסנעמ
 ןּופ זרעטש יד ןּופ ןייֵמ טײלסלדנַאה ענייד טרעמעג טסָאה"

 -למיה
 .ןגיולפעגקעװַא זיא ןּוא טײרּפשעגסױא ךיז קירעשייה רעד טָאה

 ,ןלירג יו ןענייז ץטניורקעג ענייד '



 19-18 } םוחנ 108
 טי יא

 ,ןקירעשייה הנחמ ַא יװ רעריפ ענד ןּוא
 ;נָאט ןטלַאק ַא ןיא ןטױלּפ יד ףיוא ןרעגַאל סָאװ
 ,קעװַא יז ןעילפ ױזַא ,ןּוז יד ףיוא טייג
 .ןענייז יז ּוװ טרָא רעייז טינ טסיײװ עמ ןּוא
 ,רּוׁשַא ןּופ ךלמ ,רעכוטסַאּפ ענייד ןענייז ןפָאלשעגנײַא-*

 ,עקיטכַאמ ענייד ןעּור סע
 ,קלָאפ ןייד זיא גרעּב יד ףיוא טײרּפשעצ
 .ןעלמַאזנייַא לָאז רעװ ָאטינ ןּוא
 ,ךָארּב ןייד רַאפ גנּורעדניל ןייק ָאטיניי

 ;דנּוװ ןייד זיא רעווש
 ,גנורעה ןייד ןרעה סָאװ עלַא
 ,ריד ףיוא טנעה יד טימ ןּפַאלק
 ?וייּב ןייד דימּת רעּבירַא טינ זיא ןעמעוו ףיוא םורָאװ
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 קּוקַבַח

 .ןעזעג טָאה איבנ רעד קּוקַבַח סָאװ האּובנ ידי א
 ,ןפּור ךיא לעװ ,טָאג ,ןענַאװ יב

 ?ןרעה טינ טסעוו ּוד ןּוא
 ,טלַאװעג ריד ּוצ ןעיירש
 ?ןפלעה טינ טסעוו ּוד ןּוא
 ,טכערמּוא ןעז ךימ ּוטזָאל סָאװרַאפ*
 ?קילגמּוא ּוצטסקּוק ןּוא
 ,רימ רַאפ ןענייז הלוג ןּוא בור ןּוא
 .ףיוא ךיז טּביײה טיירטש ןּוא ,גירק זיא סע ןּוא
 ,הרֹוּת יד טפַאלשעגּפָא ויא םורדּי

 ;טּפשמ ַא סױרַא טינ טמּוק לָאמניײק ןּוא
 ,קידצ םעד םּורַא טלגניר עשר רעד לײװ
 .טיירדרַאפ טּפשמ רעד סױרַא טמּוק םּורד

 ,ּוצ טקּוק ןּוא רעקלעפ יד ייּב טעוי
 ,ךייַא טרעדנּוװרַאפ ןרעדנּוװ ןּוא
 געט ערעיײַא ןיא ןעמ טּוט גנּואּוט ַא םורָאװ
 .ןרעװ טלייצרעד טעװ סע זַא ,ןּביױלג טינ טעװ ריא
 ,םידׂשַּכ יד ןייטשפיוא ךַאמ ךיא ,טעז םורָאװ"
 ,קלָאפ *עקיטסַאה סָאד ןּוא ערעטיּב סָאד
 ,דרע רעד ןּופ טיירּב רעד רעּביא טייג סָאװ
 .ענייז טינ ןעגנּוניוװ ןּברַא ּוצ
 ,רע זיא קידארֹומ ןּוא קיטכרָאפי

 .רָהְמִנַהְו רַמַה :לַיּפשטרָאװ *
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 .טכַאמ ןייז ןּוא טכער ןייז סױרַא טייג ןײלַא םיא ןּופ
 ,דרעפ ענייז ןענייז ןטרעּפמעל ןּופ רעקנילפ ןּוא*
 ;ףלעװטנוװָא ןופ רעפרַאש ןּוא
 ,ךיז ןטײרּפשרַאּפ רעטייר ענייז ןּוא
 ,ןטײװ רעד ןּופ ןעמוק רעטייר ענייז ,ָאי
 .ןרעצרַאפ ּוצ טליַא סָאװ רעלדָא ןַא יװ ןעילפ יז
 ,ּבױר ףיוא ןעמּוק עלַא יז
 ;וצ סיורַאפ זיא רעמינפ ערעייז ןופ ןעיצ סָאד
 -.ענעננַאפעג דמַאז יװ טלמַאז רע ןּוא

 ,םיכלמ ןּופ טָאּפש רע ןּואיי
 ;םיא ייּב לכליּפש ַא ןענייז ןטשריפ ןּוא
 ,גנוטסעפ רעכַאלטיא ןּופ טכַאל רע
 .יז טגניװצַאּב ןּוא ,דרע ןָא טיש רע םורָאװ
 ,טסייג ַא רעּבירַא םיא טייג לָאמסנעדיי

 ;ךיז טקידלּושרַאפ ןּוא רעּביא טערט רע ןּוא
 .טָאג םּוצ םיא ייּב טרעוו חֹוּכ רעקיזָאד ןייז

 ,ןָא קיּביײא ןּופ ךָאד טסיּב ּוד ,רָאװרַאפ-*
 ,רעקילײה ןיימ ,רַאה ןיימ טָאג
 ;ןעמּוקמּוא טינ רימָאל
 ,טכַאמעג טּפשמ ַא רַאפ םיא טסָאה ּוד ,טָאג
 .טלעטשעג ןפָארטש ּוצ םיא טסָאה ,זלעפ ,ּוד ןּוא
 ,סטכעלש ןעז ּוצ ןייר ּוצ ןענייז ןגיוא ענייד:*

 ;טינ ּוטסנעק טכערמּוא ןקּוקּוצ ןּוא
 ,ןשלעפ סָאװ יד ּוצּוטסקּוק סָאװרַאפ
 ןייֵא טגנילש עשר רעד ןעוו טסנייװש
 ?םיא ןּופ רעטכערעג זיא סָאװ םעד

 ,םי ןּופ ןשיפ יד יװ ןשטנעמ טכַאמעג טסָאה ןּוא;*
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 ;יז רעּביא רעקיטלעװעג ַא ןָא םערעװ יװ
 - ,עקטנעװ ַא טימ ףױרַא עלַא יז טיצ רעי*

 ,ץענ רעד ןיא ףױרַא יז טּפעלש רע
 - :ץענגנַאפ ןייז ןיא ןייַא יז טלמַאז רע ןּוא
 .טלעווק ןּוא ךיז רע טיירפ םּורד
 ,ץענ ןייז וצ רע טכַאלש םּורדיי

 ,ץענגנַאפ ןייז ּוצ טרעכייר ןּוא
 ,קלח ןייז טעּפ זיא יז ךרּוד םורָאװ
 .גיטפַאז זיא ןסע ןייז ןּוא
 ,ץענ ןייז ןקידיילסױא םּורד רע לָאז

 ?גנּומירַאּברעד ןָא רעקלעפ ןענרה דימּת ןּוא

 ,ךַאװ ןיײמ ףיוא ייטש ךיאי
 ,םערּוט ןפיוא ךיז לעטש ךיא ןּוא

 ,ןדער רימ טימ טעװ רע סָאװ ןעז ּוצ קּוק ןּוא
 .רימ ּוצ הנעט רעד ףיוא ,ןרעפטנע לָאז ךיא ןּוא/
 ,טגָאזעג ןּוא טרעפטנעעג טָאג רימ טָאה!
 - ,גנואעז יד ּביײרשרַאפ
 ,ןעלוװָאט ףיוא רָאלק ןכייצרַאפ ןּוא
 .ןענעייל קיפיולעג סע לָאז עמ ידּכ
 ,טייצ ַא ףיוא ךָאנ זיא גנואעז יד םורָאװי
 ;ןגיל ןייק טינ טגָאז ןּוא ,יץָק םעד ןּופ טדער יז ןּוא
 ,םיא ףיוא ןרַאה ּוט ,ןעמַאז ךיז טעװ רע ּביוא
 .ןקיטעּפשרַאפ טינ טעװ רע ,ןעמּוק רע טעװ ןעמּוק םורָאװ

 - ,םיא ןיא לעז ןייז זיא ,קיטרַאפטכער טינ ,קידרעּפָאה ,עוי
 .הנומא ןייז טימ טּבעל רעטכערעג רעד רעּבָא
 ,ןשלעפ טוט ןייוו רעד יװ ,רָאװרַאפ ןּואי

 .הלואג יד ,ףוָס רעד ײ
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 ;ןטלַאהנָא טינ שטנעמ רעצלָאטש רעד טעװ ױזַא
 ,רעגַאּב ןייז דרערעטנּוא יד יװ טיירּב טכַאמ סָאװ רעד
 ,טַאז טינ טיוט רעד יװ טרעוו רע ןּוא
 ,רעקלעפ עלַא ךיז ּוצ טלמַאז ןּוא
 .תומּוא עלַא ךיז ּוצ טּביײלק ןּוא
 ,םיא ףיוא לשמ ַא ןּבייהפיוא ןלעװ עלַא יד ,רָאװרַאפי

 ,םיא רעּביא שינעטערטָאּפש ַא ןּוא
 --סנייזטינ טרעמ סָאװ רעד ,ײװ :ןגָאז טעװ עמ ןּוא
 !תובֹוח ךיז ףיוא טדָאל ןּוא-?ןענַאװ זיּב
 ,רענָאמוניצ ענייד ןייטשפיוא ןלעװ גנילצּולּפ ,רָאװרַאפי

 ,רעלסיירטפיוא ענייד ךיז ןלעװ ןקעװרעד ןּוא
 .ייז רַאפ ּביױר ּוצ ןרעו טסעװ ןּוא
 ,רעקלעפ ליפ טּבױרַאּב טסָאה ּוד לײװ'
 ;תומּוא עקירעּביא עלַא ןּבױרַאּב ךיד ןלעװ

 ,דנַאל םּוצ טכערמּוא םעד ןּוא ,טּולּב סנשטנעמ ןנעוו ןּופ
 .ריא ןיא רעניֹוװ עלַא ןּוא טָאטש רעד ּוצ

 ,זיוה ןייז רַאפ ןיװעג ןוייּב ךָאנ טעװַאה סָאװ רעד ,ײװ
 ,טסענ ןייז ךייה רעד ןיא ןכַאמ ּוצ
 !וייִּב ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןרעװ ּוצ לוצינ
 ;זיוה ןייד רַאפ דנַאש ןטָארַאּב טסָאה'"

 ,רעקלעפ ליפ ןטינשרַאפ
 .לעז ןייד טקידניזרַאפ ןּוא
 ,ןעיירש טעװ טנַאװ רעד ןּופ ןייטש ַא םורָאװ''

 .ןרעפטנע םיא טעװ ץלָאה םעד ןּופ ןקלַאּב ַא ןּוא
 ,טּולּב טימ טָאטש ַא טיוּב סָאװ רעד ,ײװיי

 !טכערמּוא ףיוא ךַרּכ ַא ףיוא טלעטש ןּוא
 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג ןּופ זיא סע ,עז ,רָאװרַאפ*
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 ,רעייפ ןרַאפ ןרעטַאמ ךיז ןלָאז רעקלעפ זַא
 .טשינמּוא ןעימ ךיז ןלָאז תומּוא ןּוא
 סטָאג ןּופ גנונעקרעד טימ ןרעװ לופ טעװ דרע יד םורָאװי

 ,טכַארּפ
 .םי םעד ןקעדַאּב ןרעסַאװ יד יװ ױזַא

 !רבח ןייז ןָא טקנירט סָאװ רעד ,ײװי*
 ,רוּכיש ךיוא טסכַאמ ןּוא ,טפיג ןייד ּוצטסשימ
 !טײקטעקַאנ רעייז ףיוא ןקּוק ּוצ ידּכ
 --דובּכ טָאטשנָא דנַאש טימ טקיטעזעג ךיז טסָאה*

 .טקעדענּפָא רעו ןּוא ךיוא ּוד קנירט
 רעטכער סטָאג ןּופ רעכעּב רעד ריד ּוצ ךיז טעװ ןעיירדמּוא

 ,טנַאה
 .דובּכ ןייד ףיוא ןייז טעװ טיוק ןּוא
 ,ןקעדּוצ ךיד טעװ ןֹונָבל םּוצ טכערמּוא סָאד םורָאװיי
 ;ןכָארּבעצ יז טָאה סָאװ תויח יד ןּופ גנּוטסיװרַאפ יד ןּוא !

 ,דנַאל םּוצ טכערמוא םעד ןּוא ,טּולּב סנשטנעמ ןנעו ןּופ
 .ריא ןיא רעניֹוװ עלַא ןּוא טָאטש רעד ּוצ

 ,ץעג רעטצינשעג רעד טצונ סָאװיי
 ?טצינשעגסיוא םיא טָאה רעמערופ ןייז זַא
 ,רערעל רעשלַאפ רעד ןּוא ,ץעג רענעסָאגעג רעד סָאװ
 טרעכיזרַאפ ךיז טָאה גנומערּופ ןייז ןּופ רעמערופ 'ועד זַא

 ,ףיורעד
 ?עמוטש רעטעגּפָא ןכַאמ ּוצ
 !ףיוא ךיז ּפַאכ :ץלָאה ַא ּוצ טגָאז סָאװ רעד ,ײװ"

 .ןעמוטש ַא ןייטש ַא ּוצ !ךיד קעװרעד
 ?ןענרעל לָאז רע
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 ,רעּבליִז ןּוא דלָאנ ןיא טסַאפעגנייַא זיא רע ,עז
 .ָאטינ םיא ןיא זיא םעטָא םּוׁש ַא ןּוא
 ;לּפמעט ןקילײה ןייז ןיא זיא הוהי רעּבָא=

 !דרע עצנַאג יד ,םיא רַאפ ליטש

 .תונֹוינִש ףיוא איבנ םעד קּוקַבַח ןּופ הליפּת ַאי }
 ;ךימ קערש ךיא ;גנּורעה ןייד טרעהעג ּבָאה ךיא ,טָא
 - - ,ןרָאי עטנָאנ יד ןיא קרעו ןייד ףיוא ּבעל ,טָאג
 ;טנַאקַאּב סע ךַאמ ןרָאי עטנָאנ יד ןיא
 ..ןעמירַאּברעד ןָא קנעדעג ןרָאצ ןיא

 ,ןָמיֵּת ןּופ טמּוק טָא;
 .הָלָס .ןָרָאּפ גרַאּב ןּופ רעקילײה רעד ןּוא
 ,ןעלמיה יד טקעדַאּב ץנַאלג ןייז
 .דרע יד לּופ זיא טייקיטכיל ןייז טימ ןּוא
 ,טכילנוז יװ זיא רעמיש רעד ןּואי
 ;טייז ןייז ןּופ רע טָאה ןלַארטש
 .טכַאמ ןייז ןּופ שינעטלעהַאּב יד זיא ןטרָאד ןּוא
 ,טסעפ יד טייג סיורַאפ םיאי
 .סיפ ענייז ךָאנ סױרַא טייג ץילּב רעד ןּוא
 ,דרע יד טלסיירטעצ ןּוא ,ףיוא טייטש רע"
 ,רעקלעפ יד ןעגנירּפש טכַאמ ןּוא ,קּוק ַא טיג רע
 ,טלציּפעצ ןרעוװ גרעּב עקיּביײא יד ןּוא
 ;רעדינַא ןלַאפ ןכייה עטלַארּוא יד
 .ןגעוו עקיּביײא ענייז ןענייז סָאד
 ,ןֵשּוּכ ןּופ ןטלעצעג יד ךיא עז קילגמּוא רעטנואי
 .ןרעטיצ דנַאלךִידמ ןּופ ןעגנַאהרָאפ יד
 ,טָאג ,ןכייט יד ףיוא טָאה;
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 ?ןרָאצ ןַײד טמידגעג ןכײט יד ףיוא טָאה
 ?סעּכ ןייד םִי םעד ףיוא זיא יצ
 ,דרעפ עניײד ףיוא טסטייר ּוד סָאװ
 ?גיז ןּופ ןגעװטייר ענייד ףיוא
 ,ןגיוּב ןייד זיא טוײלּבטנַא זיולּב"
 .הָלָס .טרָאװ ןייד ןּופ ןלייפ יד ןרָאװשַאּב
 .דרע יד ּוטסטלַאּפשעצ ןכייט ןיא
 ,גרעּב יד ןרעטיצ--ךיד ןעזעג"

 ,ןעגנַאגעגרעּבירַא זיא רעסַאװ גנוציילפ ַא
 ,לוָק ןייז טזָאלענסױרַא טָאה םוָהּת רעד
 .טנעה ענייז ךייה רעד ןיא ןּביוהעגפיוא טָאה רע
 ,גנּניֹוװ ריא ןיא טלעטשעוּפָא ךיז טָאה ,הנבל יד ,ןּוז ידיי

 ,ןפיול סָאװ ןלייפ ענייד ןּופ ןייש םעד רַאפ
 .זיּפש ןקיצילּב ןייד ןּופ רעמיש םעד רַאפ
 ,דרע רעד רעּביא ּוטזײרּפש ןרָאצ טימיי

 .תומּוא יד וטסשערד סעּכ טימ

 ,קלָאפ ןייד ףליה ּוצ סױרַא טסיּבי
 ;ןטּבלַאזעג ןייד ףליה ּוצ
 :,זיוה סעשר םעד ןּופ ,ּפָאק םעד טקַאהעצ טסָאה
 .הָלָס .ודלַאה ןויּב טנּורג םעד טקעדענפיוא טסָאה
 ,רעריפ ענייז ןּופ ּפָאק םעד ןלייפ ענייז טימ טרעכעלעצ טסָאה'*

 ;ןטײרּפשעצ ּוצ ךימ ןעמערוטש סָאװ
 ןסעוצפיוא יו זיא דיירפ רעייז סָאװ
 .שינעגרָאּברַאפ ןיא ןַאמערָא םעד
 ,דרעפ ענייד טימ םי םעד ןטערטעג טסָאה*

 .ןרעסַאװ עסיורג יד ןּופ םיוש םעד
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 ,טרעטיצעג טָאה ּבײל ןיימ ןּוא ,טרעהעג ּבָאה ךיא:*
 ;טּפַאלקעג ןּפיל עניימ ןּבָאה לוק םעד ןּופ
 ,רענייּב עניימ ןיא ןײרַא זיא גנוליופ ַא
 :טרָא ןיימ ףיוא רעטיצ ךיא ןּוא
 ,טיונ ןּופ גָאט ןיא טּורַאּב ןייז לָאז ךיא זַא
 ,ןלַאפַאּב ּוצ םיא קלָאפ ןפיוא טמּוק עמ ןעוו

 ,טינ טילּב םיוּבנוײפ רע'ז ,רָאװרַאפי
 ,ןקָאטשנײװ יד ףיוא טכּורפ ןייק ָאטינ ןּוא
 ,םיוּבטרעּבלײא ןּופ םּוקנייַא רעד טָאה טשלעפעג
 ,זייּפש ןייק טינ ןּביג רעדלעפ יד ןּוא
 ,ףָאש יד ויא טפעהעג ןּופ ןטינשרַאפ
 .ןלַאטש יד ןיא רעדניר ןייק ָאטינ ןּוא
 ,הוהי טימ ןעיירפ ךימ לעװ ךיא רעּבָא*

 .ףליה ןיימ ןּופ טָאג םעד טימ ןייז קיטסּול ןּוא
 ,טײקרַאטש ןיימ זיא טָאג ןיימ הוהיי*

 ,ןדניה יד יװ סיפ עניימ טכַאמ רע ןּוא
 .ןטערט ךימ רע טכַאמ ןכייה עניימ ףיוא ןּוא

 .ליּפשענורטס ןיימ טימ .רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 19-16 ג

1 

7 

: 

1 

: 
|| 

: 



 1 אי





 הָינַפְצ

 ןּוז םעד הָינַפצ ּוצ ןעװעג זיא סָאװ טָאג ןּופ טרָאװ סָאדי א
 ןּוז םעד ,הָירַמַא ןּופ ןּוז םעד ,הָילַדג ןּופ ןּוז םעד ,ישיּכ ןּופ

 םעד ,ןענֹומָא ןּופ ןּוז םעד ּוהֵיִׁשאִי ןּופ געט יד ןיא ,ןהָיקזִח ןּופ
 .הדּוהי ןּופ ךלמ
 ..גנידצלַא ןדנעלרַאפ ךיא לעװ ןדנעלרַאפי

 ,דרע רעד ןּופ טכיזעג םעד ןּופ
 .טָאג טגָאז
 ,תֹומהּב ןּוא ןשטנעמ ןדנעלרַאפ לעװ ךיא:
 ,םי ןּופ ןשיפ יד ןּוא ,למיה ןּופ ןעלגיופ יד ןדנעלרַאפ לעװ ךיא
 םיעשר יד טימ םענייא ןיא ןעגנולכיורטש יד ןּוא
 רעד אי טכױעג ןּופ ןשטנעמ םעד ןדיינשרַאפ לעװ ךיא ןּוא

 ,דרע
 .טָאג טגָאז
 ,הדּוהי ףיוא טנַאה ןיימ ןקערטשסיוא לעװ ךיא ןּואי
 ,םִיַלָשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב עלַא ףיוא ןּוא
 טרָא ןקיזָאדמעד ןּופ ןדיינשרַאפ לעװ ךיא ןּוא
 - ,לַעַּב ןּופ ּביילּברעּביא םעד
 ;םינהֹּכ יד טימ רעטסירּפ יד ןּופ ןעמָאנ םעד
 רעכעד יד ףיוא ךיז ןקּוּב סָאװ יד ןּואי

 ,למיה ןּופ ליח םעד ּוצ
 ,הוָהי ּוצ ןרעווש ןוא ךיז ןקּוּב יז יא סָאװ יד ןּוא
 ;םָּכלַמ ייּב ןרעוװש יז יא
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 ,הוהי רעטניה ןּופ ּפָא ןטערט סָאװ יד ןּואי
 .םיא ףִיוא טינ ךיז ןגערפ ןּוא ,הוהי טינ ןכּוז סָאװ ןּוא

 !רַאה םעד טָאג רַאפ ליטש'
 ,טָאג ןּופ גָאט רעד זיא טנָאנ םורָאװ
 ,גנּוטכַאלש ַא טײרּבעגנָא טָאה טָאג םורָאװ
 .ענעפּורעג ענייז ןטעּברַאפ
 ,גנּוטכַאלש סטָאג ןּופ גָאט םעד ןיא ןייז טעװ סע ןּוא
 ,ןרַאה יד טימ ןענעכער ךיז ךיא לעװ
 ,ןיז סכלמ םעד טימ ןּוא
 .רעדיילק עשידנעלדמערפ ןיא ךיז ןדיילק סָאװ עלַא טימ ןּוא
 גָאט םענעי ןיא ןענעכער ךיז לעװ ךיא ןּוא"
 ,לעוװש ןרעּביא ןעגנירּפש סָאװ עלַא טימ
 - רַאה רעיײז ןּופ זיוה סָאד ןָא ןליפ סָאװ
 .גּורטַאּב ןּוא טכערמוא טימ

 ,טָאג טגָאז ,גָאט םענעי ןיא ןּוא"
 ,רעיוטשיפ םעד ןּופ יירשעג ןּופ לוק ַא ןייז טעװ
 ,לטרעפטָאטש ןטײװצ ןּופ הללי ַא ןּוא
 .גרעּב יד ןּופ ךָארּב רעסיורג ַא ןּוא
 ,שֵּתכַמ ןּופ רעניֹוװַאּב ריא ,טרעמָאייי

 ,קלָאפלדנַאה עצנַאג סָאד זיא ןעמוקעגמוא םורָאװ
 .רעּבליז טימ ענעדָאלעגנָא עלַא ןרָאװעג ןטינשרַאפ

 ,טייצ רענעי ןיא ןייז טעװ סע ןּואיי
 ,טכיל טימ םִיַלָׁשּורי ןכוזכרוד ךיא לעװ
 טייל יד טימ ןענעכער ךיז לעװ ךיא ןּוא
 ,ןוייה ערעיײז ףיוא ןרעװילג סָאװ
 :ןצרַאה רעיײז ןיא ןגָאז סָאװ
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 .ןָאט סטכעלש טינ ןּוא טָאג ןעק ןָאט סטוג טינ
 ,ּביור ּוצ ןייז טעװ געמרַאפ רעייז ןּוא

 ;טסיװ ּוצ רעזייה ערעייז ןּוא
 ,ןעניֹוװַאּב טינ ןּוא ,רעזייה ןעיוּב ןלעװ יז ןּוא
 .ןײװ רעייז ןעקנירט טינ ןּוא ,רענטרעגניײװ ןצנַאלפ ןּוא
 ,טָאג ןּופ גָאט רעסיורג רעד זיא טנָאנ+

 ;רעיײז טניוושעג ןּוא טנָאנ
 !טָאג ןּופ גָאט רעד !ךרָאה
 ,רוּביג רעד לָאמסנעד טיירש רעטיּב

 -  ;גָאט רענעי זיא ןרָאצ ןּופ גָאט ַאי*
 ,םעלק ןּוא טיונ ןּופ גָאט ַא
 ,גנוטסיוװרַאפ ןּוא טייקטסיװ ןּופ גָאט ַא
 ,שינרעטצניפ ןּוא ְךׁשֹוח ןּופ גָאט ַא
 ,לּבענ ןּוא ןקלָאװ ןּופ גָאט ַא
 גנּולַאש ןּוא רפֹוש ןּופ גָאט ַא*

 ,טעטש עטקיטסעּפַאּב יד ןגעקַא
 .סמערוט עכיוה יד ןגעקַא ןּוא

 - ,ןשטנעמ יד ןכַאמ גנע לעװ ךיא ןּואיי
 ,עדנילּב יװ ןיינמּוא ןלעװ יז ןּוא
 ;טקידניזעג טָאג ּוצ ןּבָאה יז לײװ
 ,ּביוטש יו ןרעוו ןסָאגרַאפ טעװ טּולּב רעייז ןּוא
 .טסימ יװ שיילפ רעייז ןּוא
 ,דלָאג רעייז וליפַא ,רעּבליז רעייז וליפַא

 ;ןרָאצ סטָאג ןּופ גָאט ןיא ןייז ליצמ ןענעק טינ יז טעװ
 א סעּכ ןייז ןּופ רעייפ םעד ןיא ןּוא
 ,דרע עצנַאג יד ןרעװ טרעצרַאפ טעװ
 ,עכַאלקערש ַא שזַא גנּודנעלרַאפ ַא םורָאװ
 .דרע רעד ןּופ רעניֹוװַאּב עלַא ןּופ ןכַאמ רע טעװ
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 ,ךייַא טלמַאזרַאפ ןּוא ןייַא ְךייַא טלמַאז ר
 ,קלָאפ טמעשרַאפמּוא ריא

 ןרָאּבעג טרעוו רַזג רעד רעדייא*
 גָאט רעד טייגרַאפ ײרּפש יו
 ,טָאג ןּופ ןרָאצמירג רעד ךייַא ףיוא טמּוק סע רעדייא
 .סעּכ סטָאג ןּופ גָאט רעד ךייַא ףיוא טמּוק סע רעדייא
 ,דנַאל ןּופ ענעטילרַאפ עלַא ריא ,טָאג טכּוװ
 ;ץעזעג ןייז ןָאטעג טָאה סָאװ
 ,תווינַע טכּוז ,טייקיטכערעג טכּוז
 .סעּכ סטָאג ןּופ גָאט ןיא ןרעװ ןגרָאּברַאפ ריא טעװ רשפא
 ,ןייז *ענעזָאלרַאפ ַא טעװ הָזַע םורָאװי
 ;שינעטסיװ ַא ןֹולקשַא ןּוא
 ,ןּבײרטסױרַא גָאט ןטימ ןיא ןעמ טעװ יז ,דֹודשַא
 .בןרעװ ןסירעגסיוא טעװ ןֹורקֶע ןּוא
 ,טנגעג"םי םעד ןּופ רעניֹוװַאּב ריא ,ײװי
 !םיתַרּכ ןּופ קלָאפ ריא
 ,ךייַא ףיוא זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד
 ;םיּתשִלּפ יד ןּופ דנַאל ּוד ,ןֵעֵנּכ
 ןעגננערּברעטנוא ךיד לעװ ךיא ןּוא
 .ןייז טינ לָאז רעניוװַאּב ןייק זַא
 ,רעצעלּפרעטיפ ןייז טעװ םי ןּופ טנגעג יד ןּואי
 ,ףָאש רַאפ ןטפעהעג ןּוא ,רעכוטסַאּפ רַאפ סעקנָאל
 קלח ַא ןייז טעװ סע ןּואי
 ;הדּוהי ןּופ זיוה םעד ןּופ ּבַײלּברעּבִיא םעד רַאפ
 ;ןרעטיפ ףיורעד ךיז ןלעװ יז
 ;טנװָא ןיא ןרעיוה יז ןלעװ ןֹולקשַא ןּופ רעזייה יד ןיא
 ,ייז ןָא ןענָאמרעד ךיז טעװ טָאג רעייז הוהי םורָאװ
 .טפַאשנעגנַאפעג רעייז ןרעקמוא טעװ ןּוא

 .רקעַּתְרֹורקֶע :ליּפשטרָאװ 2 .הֶבּווֲע--הָוַע :ליּפשטרָאװ ײ
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 ,בָאֹומ ןּופ גנורעטסעל יד טרעהעג ּבָאה ךיא*
 ,ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּופ ןעיירעלדיז יד ןּוא
 ,קלָאפ ןיימ טרעטסעלעג ןּבָאה יז סָאװ
 .קרַאמעג רעייז ןגעקַא טסיײרגעג ךיז ןּוא
 ,ּבעל ךיא יװ יװַא םּורדִי
 ,לארׂשי ןּופ טָאג רעד ,תֹואָבצ ןּופ טָאג רעד ,הוהי טגָאז
 -,ןרעװ םֹודס יװ טעװ בָאֹומ זַא
 ,הָרֹומַע יװ ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּוא
 ,ץלַאז ןּופ גנּוּבָארגסױא ןַא ןּוא ,רענרעד ןּופ טפַאשטריװ ַא
 ;קיּביײא ףיוא שינעטסיװ ַא ןּוא
 ,ןּביורעצ יז טעװ המּוא ןיימ ןּופ ּבײלּברעּביא רעד
 .ןּברַא יז טעװ קלָאפ ןיימ ןּופ טשער רעד ןּוא
 ,ץלָאטש רעייז רַאפ ןייז יז טעװ סָאד"

 טסיירגעג ךיז ןּוא ,טרעטסעלעג ןּבָאה יז סָאװ
 .תֹואָבצ ןּופ טָאג ןּופ המּוא רעד ןגעק
 ,ייז ןגעקַא טָאג זיא קידארֹומיי

 ,דרע רעד ןּופ רעטענּפָא עלַא ןיײגנייַא טכַאמ רע םורָאװ
 ,טרָא ןייז ןּופ רעכַאלטיא ,םיא ּוצ ךיז ןלעװ ןקּוּב ןּוא
 .רעקלעפ יד ןּופ ןעלזניא עלַא
 ,םישּוּכ ריא ךיואי*

 .דרעווש ןיימ ןּופ ענעגָאלשרעד ןייז טעװ

 ,ןופצ ןגעקַא טנַאה ןייז ןקערטשסיוא טעװ רע ןּואי*
 ,רּושַא ןעגנערּברעטנּוא טעװ ןּוא
 ,שינעטסיװ ַא רַאפ הוניִנ ןכַאמ ןּוא
 .רּבדמ ַא יװ ױזַא שינעקירט ַא
 ,סעדַאטס ןלעװ ריא ןיא ןרעיוה ןּוא*

 ;ןימ רעדעװטעי ןּופ תויח
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 לשּוּבּפמוז רעד יא ןַאקילעּפ רעד יא
 ;ּפעקנלײז עריא ףיוא ןקיטכענ ןלעװ
 ,רעטצנעפ ןיא ןענניז ןלעװ תולֹוק
 ,לעוװש רעד ףיוא ןייז טעװ ןּברּוח ַא
 .ּפָא ןעמ טקעד קרעװרעדעצ ריא טורָאװ
 טָאטש עקיטסול יד זיא סָאדי*

 - ,טייקרעכיז ןיא ןסעזעג זיא סָאװ
 :ןצרַאה ריא ןיא טגָאזעג טָאה סָאװ
 .ָאטינ רעמ זיא רימ ץּוחַא ןּוא ,ךיא
 ,טסיװ ּוצ ןרָאװעג יז זיא יו
 !תויח רַאפ טרָארעױה ַא
 ,ייּברַאפ ריא טייג סָאװ רעכַאלטיא
 .טנַאה ןייז ןגיװ טעװ ,ןרעצּומש טעװ

 ,עקידרעװמּוא ןּוא עקיטױק יד ,ײװ' }
 !טָאטש עשירעקירד יד

 ,לוק םעד טרעהעגּוצ טינ טָאה יי
 -,רסּומ ןייק ןעמּונעג טינ טָאה יז
 ,הוהי ףיוא טרעכיזרַאפ טינ ךיז טָאה יז
 .טָאג ריא ּוצ טרעטנענרעד טינ ךיז טָאה יז
 ,עקימּורּב ןּבײל ןענייז ריא ןיא ןרַאה עריא*
 ,ףלעװטנװָא ןענייז רעטכיר עריא
 .ןגרָאמירפ ויּב ןייּב ַא טינ ןוָאל יז
 ,טוָאלעגזױל ןענייז םיאיבנ עריא!
 ;עיירטעגמּוא ןשטנעמ
 ,טייקילײה יד ןכעוושרַאפ םינהֹּכ עריא
 .הרֹוּת רעד ןגעקַא ןכערּברַאפ
 ,טימ ריא ןיא זיא רעטכערעג רעד טָאג?

 5 ג-15 ב |
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 : ;טכערמּוא ןייק טינ טּוט רע
 סױרַא רע טזָאל ןגרָאמירפ ןיא ןגרָאמירפ
 ;טלעּפרַאפ טינ ,טכיל ןיא טייקיטכערעג ןייז
 .השוּב ןייק ןּופ טינ סיײװ רעכערּברַאפ רעד רעּבָא
 ,רעקלעפ ןטינשרַאפ ּבָאה ךיא*
 ;ןעלקניוװ ערעייז ןענייז ןרָאװעג טסיװרַאפ
 ,ןסַאג ערעייז טכַאמעג בֹרָח ּבָאה ךיא
 ;ךרּוד טינ טייג רענייק זַא
 ,טעטש ערעייז ןענייז טרעטשעצ
 .רעניֹוװַאּב ַא ןָא ,ןשטנעמ ַא ןָא
 ,רימ רַאפ ןּבָאה ארֹומ סיװעג טסעװ :טכַארטעג ךיא ּבָאהי
 ;ןעמענ רסּומ ַא טסעװ
 ,ןרעװ ןטינשרַאפ טינ לָאז גנּוניֹוװ ריא ידּכ
 ;ריא ןגעו ןלױפַאּב ּבָאה ךיא סָאװ ץלַא טול
 טרעדעפעג ךיז ןּבָאה יז רעּבָא
 .םיׂשעמ ערעײז עלַא ןיא ןייז ּוצ ןּברָאדרַאפ

 ,טָאג טגָאז ,רימ ףיוא ךיז טכיר םּורדִי
 ,ּביור םּוצ ףיוא ייטש ךיא סָאװ גָאט םעד ףיוא
 רעקלעפ יד ןעלמַאזּוצנייַא זיא טּפשמ ןיימ םורָאװ
 ,ןכיירגיניק יד ןּביילקפיוא לָאז ךיא
 ,סעּכ ןיימ יז ףיוא ןסיגוצסיוא
 ;ןרָאצמירג ןצנַאג ןיימ
 סָארדרַאפ ןיימ ןּופ רעייפ םעד ןיא םורָאװ
 .דרע עצנַאג יד ןרעוו טרעצרַאפ טעװ
 רעקלעפ יד ןכַאמרעּביא ךיא לעװ לָאמסנעד םורָאװ"
 ,ענייר ַא ּפיל ַא
 ,הוהי ןעמָאנ םּוצ ןפור עלַא ןלָאז יז זַא
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 .ןַאמ ןייא יװ ױזַא ןעניד ּוצ םיא
 שּוּכ ןּופ ןכייט טייז רענעי ןּופיי

 ,רעטעּב עניימ ןעגנערּב יז ןלעװ
 ,יֵצּוּפ רעטכָאט יד
 .רימ ּוצ הנּתמ ַא
 ןעמעש טינ רעמ ךיז ּוטסעװ גָאט םענעי ןיאיי

 ,םיׂשעמ ענייד עלַא ןגעוו
 ,רימ ןגעק ןכָארּברַאפ טסָאה ּוד סָאװ
 .ריד ןשיווצ ןּופ ןָאטּפָא ךיא לעװ לָאמסנעד םורָאװ
 ,עקיטסּולצלָאטש ענייד
 - ,ןסיירג טינ רעדיװ רעמ ךיז טסעוו ןּוא
 .גרַאּב ןקילײה ןיימ ףיוא

 ריד ןיא ןזָאלרעּביא לעװ ךיא ןּואי*
 ,קלָאפ עמערָא ןּוא עטקירדעג סָאד
 ןצישַאּב ךיז ןלעװ יז ןּוא
 .הוהי ןעמָאנ םעד ןיא
 ,טכערמּוא ןיק ןָאט טינ טעװ לארׂשי ןּופ ּבײלּברעּביא רעד'*

 ,ןגיל ןייק ןדער טינ ןּוא
 ןעניפעג טינ ךיז טעװ ליומ רעייז ןיא ןּוא
 ;גּורטַאּב ןּופ גנּוצ ַא
 ,ןרעיוה ןּוא ןרעטיפ ךיז ןלעװ יז ,ָאי
 .ןקערש טינ טעװ רענייק ןּוא

 ,ןֹיִצ רעטכָאט ,גניז'+
 ;לארׂשי ,ןלַאש טּוט
 ,ןצרַאה ןצנַאג ןּופ קיטסּול יז ןּוא ךיז יירפ
 .םִיַלָשּורי רעטכָאט
 ,םיטּפשמ ענייד ּפָא טּוט טָאג

 .לארׂשי ,עטײרּפשרַאפ עניימ .ה.ד *
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 ;טנייפ ענייד ּפָא טמַאר רע
 ,ריד ןשיװצ זיא ,טָאג ,לארׂשי ןּופ גיניק רעד
 .זייּב רַאפ ןּבָאה ארֹומ טינ רעמ טסלָאז
 :םִיַלָׁשּורי ּוצ ןרעװ טנָאזעג טעװ גָאט םענעי ןיאי"

 ;ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז
 .טנעה ענייד ןלָאז ןרעװ ףַאלש טינ ,ןֹויִצ
 | ,ריד ןשיװצ זיא רַאה ןייד טָאגיי

 ;טפלעה סָאװ רוּביִג ַא
 ,ריד ףיוא החמׂש טימ ןעיירפ ךיז טעװ רע
 ,טפַאשּביל ןייז ןיא ןגײװשרַאפ טעװ רע
 .גנַאזעג טימ ריד ףיוא ןעיירפ ךיז טעװ רע
 --בוט-םוָי ַא ןּופ עטרעטיײװרעד יד ןייַא למַאז ךיא:

 ,ריד ןּופ קעװַא ןענייז סָאװ יד
 .דנַאש םעד ןגעװ ןגָארטעג טסָאה ּוד סָאװ
 ,רעקינייּפ ענייד עלַא טימ ךיז ןכער ךיא ,עז"

 ,טייצ רענעי ןיא
 ,קידעקניה זיא סָאװ יד ןפלעה לעװ ךיא ןּוא
 ;ןעלמַאונייַא ךיא לעװ ענעסיוטשרַאפ יד ןּוא
 ,םש ַא רַאפ ןּוא ביל ַא רַאפ ןכַאמ יז לעװ ךיא ןּוא
 .דנַאש רעייז ןעװעג זיא דרע רעצנַאג רעד רעּביא סָאװ יד
 ,ןעגנערּב ךייַא ךיא לעװ טייצ רענעי ןיא*

 ;ןעלמַאזנייַא ךייַא ךיא ּוט טייצ רענעי ןיא ןּוא
 ּביול ַא רַאפ ןּוא םש ַא רַאפ ןכַאמ ְךייַא לעװ ךיא םורָאװ
 ,דרע רעד ןּופ רעקלעפ עלַא ןשיװצ
 טפַאשנעגנַאפעג רעיא םּוא רעק ךיא ןעוו
 .טָאג טגָאז ,ןגיוא ערעיײַא רַאפ
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 יַגַח

 / ןיא ,שדֹוח ןטסקעו ןיא ,טְוָירֶד ךלמ ןּופ רָאי ןטייצ ןיאי א
 / ךרוד טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןעוװעג זיא ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטשרע

  טשריפ םעד ,ןלָאיּתלַאש ןּופ ןּוז םעד לבֶּבּורז ּוצ איבנ םעד יֵנַח
 | ,לודָנְדהֹּכ םעד ,ןקֶדָצֹוהי ןּופ ןּוז םעד ַעּוׁשֹוהי ּוצ ןּוא ,הדּוהי ןּופ
 ו :ןגָאז וצ ױזַא

 / "סָאד :ןגָאז ּוצ יװַא ,תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאזעג טָאה יױזַאי = |
 / זַא טייצ יד ,ןעמּוקעג טינ ךָאנ זיא טייצ יד :טנָאז קלָאפ עקיזָאד
 / טָאנ ןּופ טרָאװ סָאד ויאי-ןרעװ טיוּבעג לָאז טָאג ןּופ זיוה סָאד
 / ,טײצ ַא ךייַא סָאד זיא* :ןגָאז ּוצ ױזַא ,איבנ םעד יַנַח ךרּוד ןעװעג
 / *סָאד תעּב ,רעזיה עטקעדענוצ ערעיײַא ןיא ןציז טלָאז ריא
 / יװַא תֹואָבצ ןּופ טָאג טָאה דנּוצַא ןּוא* ?בֹרָח ויא זיוה עקיזָאד
 :טגָאזעג

 :ןגעװ ערעיײַא ןצרַאה םּוצ ךייַא טמענ
 ,קיצניװ ןײרַא טגנערּב ןּוא ,ליפ טייַז ריאי
 ,טַאז ּוצ טינ רעּבָא ,טסע ריא
 ,ןעקנירטּוצנָא ךיז גונעג טינ רעּבָא ,טקנירט ריא
 ,םערַאװ טינ זיא םענייק ןּוא ,ךיז טדיילק ריא
 ,טנידרַאפ סָאװ רעד ןּוא
 .לטייּב ןקידרעכעל ַא ןיא טנידרַאפ

 :תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאזעג טָאה ױזַאי
 ן .ןגעו ערעײַא ןצרַאה םּוצ ךייַא טמענ
 ! ,ץלָאה ןעננערּב טלָאז ריא ןּוא ,גרעּבעג םעד ןיא ףױרַא טייג
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 ,ןקיליװַאּב סע לעװ ךיא ןּוא ,זיוה סָאד טיוּב ןּוא
 .טָאג טגָאז ,ןרעװ טכַאלרעעג לעװ ךיא ןּוא
 ,קיצניװ טרעװ סע טשרע ,ליפ ףיוא ךיז טכיר ריאי
 .קעװַא סע ךיא וָאלּב ,םיהַא סע טננערּב ריא זַא ןּוא
 ;תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז ?סָאװ רעּביא
 ,ברָח זיא סָאװ זיוה ןיימ רעּביא
 .זיוה ןייז ןיא רעכַאלטיא טפיול ריא תעֹּב
 ,יוט םעד ןטימרַאפ ךייַא רעּביא ןעלמיה יד ןּבָאה םּורדי"

 .סקעװעג ריא ןטימרַאפ טָאה דרע יד ןּוא
 שינעקירט ַא ןפּורעגסיוא ּבָאה ךיא ןּואי*

 ,גרעּב יד ףיוא ןּוא ,דנַאל ןפיוא
 ,לייא ןפיוא ןּוא ,ןייו ןפיוא ןּוא ,האּובּת רעד ףיוא ןּוא
 ,סױרַא טננערּב דרע יד רָאנ סָאװ ףיוא ןּוא
 ,המהַּב רעד ףיוא ןּוא ,ןשטנעמ ןפיוא ןּוא
 .טנעה יד ןּופ ימ רעדעװטעי ףיוא ןּוא

 ןּוז רעד ַעּוׁשֹוהי ןּוא ,ןלַאיּתלַאש ןּופ ןּוז רעד לבָּבּורז טָאהי*
 ּבײלּברעּביא רעצנַאג רעד ןּוא ,לודְנְרהֹּכ רעד ,ןקָדָצֹוהְי ןּופ
 ,טָאנ רעייז הוהי ןּופ לוק םעד ּוצ טרעהענּוצ ,קלָאפ םעד ןּופ

| 
1 

 רַאה רעיײז טָאג יװ ױזַא ,איבנ םעד יֵגַח ןּופ רעטרעװ יד ּוצ ןּוא
 .הוהי רַאפ טַאהעג ארֹומ טָאה קלָאפ סָאד ןּוא ;טקישעג םיא טָאה
 ןּופ תוחילש רעד ןיא טגָאזעג טָאה טָאג ןּופ חילש רעד יֵנֵח ןּוא*
 .טָאג טגָאז ,ךייַא טימ ןיּב ךיא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,קלָאפ םּוצ טָאג

 ןּוז םעד לבָּבּורז ןּופ טסייג םעד טקעװרעד טָאה טָאג ןּוא;*
 ןופ טסייג םעד ןּוא ,הדּוהְי ןּופ טשריפ םעד ,ןלַאיּתלַאְש ןּופ
 טסיײג םעד ןּוא ,לודְנְרהֹּכ םעד ,ןקָדָצֹוהְי ןּופ ןּוז םעד ַעּוׁשֹוהְי
 ,ןעמוקעג ןענייז יז ןּוא ,קלָאפ םעד ןּופ ּבײלּברעּביא ןצנַאנ ןּופ =
 תֹואָבצ ןּופ הוהי ןּופ זיוה םעד ףיוא טעּברַא ןָאטעג ןּבָאה ןּוא =
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 / ןיא ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטסקיצנַאװצ ןּוא ריפ ןיאי* ,טָאג רעײז
 .שְוָירָד ךלמ ןּופ רָאי ןטײװצ ןיא ,שדֹוח ןטסקעז

 / ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטסקיצנַאװצ ןּוא ןייא ןיא ,שדֹוח ןטעּביז ןיא* ר
 / יװַא ,איבנ םעד יֵנַח ךרּוד ןעװעג טָאג ןּופ טרָאװ סָאד זיא

 / םעד ,ןלַאיּתלַאש ןּופ ןּוז םעד לבָּבּורז ּוצ רָאנ גָאזי :ןגָאז ּוצ
 םעד ,ןקָדֶצֹוהְי ןּופ ןּוז םעד ַעּוׁשֹוהי ּוצ ןּוא ,הדּוהי ןּופ טשריפ
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,קלָאפ ןּופ ּבײלּברעּביא םּוצ ןּוא ,לודְנְדהֹּכ
 ,ןּבילּבעג זיא ךייַא ןשיװצ רעוו*
 ?טכַארּפ ןטשרע ןייז ןיא זיוה עקיזָאדסָאד ןעזעג טָאה סָאװ
 ?דנּוצַא ןָא סע ריא טקּוק יװ ןּוא
 ?ןגיוא ערעיײַא ןיא טשינרָאג יװ טינ סע זיא
 ,טָאג טגָאז ,לבָּבּורז ,דנּוצַא קרַאטש יז רעּבָאי

 ,לודְוְרהֹּכ ּוד ,ןקֶדֶצֹוהי ןּופ ןּוז ַעּוׁשֹוהי ,קרַאטש יז ןּוא
 ,טָאג טגָאז ,דנַאל ןּופ קלָאפ עצנַאג סָאד ,קרַאטש טייז ןּוא
 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז ,ךייַא טימ ןיּב ךיא םורָאװ ,טּוט ןּוא
 ךייַא טימ ןסָאלשעג ּבָאה ךיא סָאװ טרָאװ םעד טיול*

 ;םִיַרצִמ ןּופ ןײגסױרַא רעיא ייּב
 ;ךייַא ןשיװצ טייטש ,טסייג ןיימ ןּוא
 .ןּבָאה ארֹומ טינ טלָאז ריא
 :תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא םורָאװ"
 ;עלײװ ןיילק ןייא ךָאנ
 ,דרע יד ןּוא ןעלמיה יד ףיואמערּוטש ךיא ןּוא
 .השּבי יד ןּוא םי םעד ןּוא
 ,רעקלעפ עלַא ןעמערוטשפיוא לעװ ךיא ןּואי
 | עלַא ןּופ ןכַאז עטסקיטסולג יד ןלעװ רעהַא ןעמּוקנָא ןּוא

 : ,רעקלעפ
 ,טכַארּפ טימ זיוה עקיזָאדסָאד ןליפנָא לעװ ךיא ןּוא
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 .תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז
 ,דלָאג סָאד זיא ןיימ ןּוא ,רעּבליז סָאד זיא ןיימ*
 .תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז
 זיוה ןטצעל ןקיזָאדמעד ןּופ טכַארּפ יד ןייז טעוו רעסערג?
 ;תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז ,ןטשרע םעד ןּופ יו
 ,םולש ןּבעג ךיא לעװ טרָא ןקיזָאדמעד ןיא ןּוא
 .תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז

 ןטיײוװצ ןיא ,שדֹוח ןטניינ ןיא גָאט ןטסקיצנַאװצ ןּוא ריפ ןיא'י
 םעד יַנַח ךרּוד ןעװעג טָאג ןּופ טרָאװ סָאד זיא ,ןשוָירֶד ןּופ רָאי
 גערפ :תֹואָבצ ןּופ טָאג טנָאזעג טָאה ױזַא** :ןגָאז ּוצ ױזַא ,איבנ
 ןגָארט טעװ ןַאמ ַא זַאי* :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןיד ַא םינהֹּכ יד טשרָאקַא
 ןרירנָא ךיז טעװ ןּוא ,דיילק ןייז ןּופ גערּב ןיא שיילפ קילײה
 ,ןייו ןָא רעדָא ,ץכעקעג ןָא רעדָא ,טיֹורּב ןָא גערּב ןייז טימ
 סע טעװ ,גרַאװנסע זיא סע רעסָאװ ןָא רעדָא ,לייא ןָא רעדָא
 :טגָאזעג ןּבָאה ןּוא םינהֹּכ יד טרעפטנעעג ןּבָאה ?ןרעװ קילײה
 ַא ןּופ ןיירמּוא זיא סָאװ רענייא ּביױא :טגָאזעג יֵגַח טָאה;* !ןיינ
 "מוא ןרעװ סע טעװ ,ןקיזָאדמעדלַא ןָא ןרירנָא ךיז טעװ ,ןטיױט
 טעװ סע :טגָאזעג ןּבָאה ןּוא םינהֹּכ יד טרעפטנעעג ןּבָאה ?ןייר
 :טנָאזעג טָאה ןּוא ןפּורעגּפָא ךיז יֵנַח טָאהי+ .ןיירמּוא ןרעוו

 ,םלֹוע רעקיזָאדרעד זיא ױזַא
 ,רימ רַאפ קלָאפ עקיזָאדסָאד זיא ױזַא ןּוא
 | ,טָאג טגָאז
 ;טנעה ערעייז ןּופ גנּואוט רעדעװטעי זיא יױזַא ןּוא
 .ןיירמּוא זיא ,בירקמ ןטרָאד ןענייז יז סָאװ ןּוא
 ,ךייַא טעּב ךיא ,ּוצ טגייל דנּוצַא ןּוא*

 .רעטײװ ןּוא ןָא גָאט ןקיטניײה ןּופ ץרַאה רעייַא
 ןייטש ַא ףיוא ןייטש ַא טגײלעג טָאה עמ רעדייא
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 ,טָאג ןּופ לּפמעט םעד ןיא
 ,סָאמ קיצנַאװצ ןופ ןפיוה ַא ּוצ ןעמוק טנעלפ עמ וַא*

 ;ןעצ ןייז טגעלפ
 ,הָרּוּפ קיצפופ ןּפעשנָא רעטלעק םּוצ ןעמּוקענ זיא עמ
 .קיצנַאװצ ןייז טנעלפ סע ןּוא
 דנַארּבנרָאק טימ ןגָאלשעג ךייַא ּבָאה ךיאיי

 לנָאה טימ ןּוא שינעקלעװ טימ ןּוא
 ,טנעה ערעייַא ןּופ טעּברַא רעדלַא ןיא
 .טָאג טנָאז ,רימ ּוצ טרעקעג טינ ךיז טָאה ריא רעּבָא
 ץרַאה רעיַא ,ךייַא טעּב ךיא ,ּוצ טגיילי*

 ;יועטײװ ןּוא ןָא גָאט ןקיטנייה ןּופ -
 ,שדֹוח ןטניינ ןיא גָאט ןטסקיצנַאװצ ןּוא ריפ ןּופ
 טסעפטנורגעג זיא טָאג ןּופ לּפמעט רעד סָאװ ןָא גָאט םעד ןּופ

 ,ןרָאװעג
 .ץרַאה רעייַא ּוצ טנייל
 ?רעלכייּפש ןיא ןעמָאז ָאד ךָאנ ןעד זיאי*

 ,םיוּבנגיפ רעד ןּוא ,קָאטשנײװ רעד לָאמּוצ ןּוא
 טינ טָאה ,םיוּבטרעּבלײא רעד ןּוא ,םיוּבמױרגלימ רעד ןּוא

 ;ןגָארטעג
 .ןשטנעּב ךיא לעװ ןָא גָאט ןקיטנייה ןּופ

 ,ןיֵגַח ּוצ לָאמ טײװצ ַא ןעוועג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּואי
 ּוצ גָאזיי ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטסקיצנַאװצ ןּוא ריפ ןיא
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,הדּוהי ןּופ טשריפ םעד לבּבּורו

 .דרע יד ןּוא ןעלמיה יד ףיואמערּוטש ךיא
 ,תוכּולמ ןּופ ןָארט םעד ןרעקרעּביא לעװ ךיא ןואיי

 יד ןּופ א יד ןּופ טײקרַאטש יד א לעװ ןּוא
 .,העקלעפ
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 ,רעטייר ענייז טימ ןגָאװטײר םעד ןרעקרעּביא לעװ ןּוא
 ,רעטייר ערעייז טימ דרעפ ןלעװ ןרעדינ ןּוא
 .דרעווש סנרעדנַא ןכרּוד רענייא
 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז ,גָאט םענעי ןיא*

 ,ןעמענ ךיד ךיא לעװ
 ,טָאג טגָאז ,טכענק ןיימ ,ןלָאיּתלַאש ןּופ ןּוז לבֶּבּורו
 ,גנירלגיז ַא יװ ןכַאמ ךיד לעװ ךיא ןּוא
 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג טנָאז ,טלײװרעדסױא ךיא ּבָאה ךיד םורָאװ
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 הָירַכְז

 סָאד זיא ,ןשְוָירֶד ןּופ רָאי ןטײװצ ןיא ,שדֹוח ןטכַא ןיא א
 םעד ,הָיכָרָּב ןּופ ןּוז םעד ,הָירַכז ּוצ ןעוװעג טָאג ןּופ טרָאװ

 ףיוא טנרעצעג טָאה טָאג :ןגָאז ּוצ ױזַא ,איבנ םעד ,ןֹודֵצ ןּופ ןּוז
 .גנונערעצ ַא ןרעטלע ערעײַא
 :יײז ּוצ ןגָאז וטסלָאז םּורדי
 :תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא
 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז ,רימ ּוצ םּוא ךייַא טרעק
 ,ךייַא ּוצ ןרעקמוא ךיז לעװ ךיא ןּוא
 : .תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז
 ר ערעײַא יװ ױזַא ןייז טינ טלָאז ריא
 ,ןפורעג יז ּוצ ןּבָאה םיאיבנ עקידרעירפ יד סָאװ
 :תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאזעג טָאה יװַא :ןגָאז ּוצ ױזַא
 ןגעװ עטכעלש ערעיײַא ןּופ םּוא ְךייַא טרעק
 .םיׂשעמ עטכעלש ערעײַא ןּוא
 טרעהעג טינ ןּבָאה יז ןּוא
 .טָאג טנָאז ,רימ ּוצ טכרָאהעגּוצ טינ ןּוא
 ?ייז ןענייז ּוװ ,ןרעטלע ערעײַאי
 ?קיּבייא ןעד יז ןּבעל ,םיאיבנ יד ןּוא
 םיטּפשמ עניימ ןּוא רעטרעװ עניימ רעּבָאי
 ,םיאיבנ יד טכענק עניימ טגָאזעגנָא ּבָאה ךיא סָאװ
 ,ןרעטלע ערעיײַא ןעמּוקעגנָא ןענייז יז ,רָאװרַאפ
 :טגָאזעג ןּבָאה ןּוא ,ןָאטעג הבּושּת ןּבָאה יז ןּוא
 ,זדנוא ּוצ ןָאט ּוצ טכַארטעג טָאה תֹואָבצ ןּופ טָאג יװ יױזַא
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 ,םיׂשעמ ערעזדנוא טול ןּוא ןגעװ ערעזדנוא טול
 .ןָאטעג ודנּוא טימ רע טָאה יװַא

 זיא סָאד ,שדֹוח ןטפלע ןּופ גָאט ןטסקיצנַאװצ ןּוא ריפ ןיאי
 ןופ טרָאװ סָאד זיא ,ןשוָירָד ןּופ רָאי ןטײװצ ןיא ,טַבׁש שדֹוח
 ,ןֹודֵצ ןּופ ןּוז םעד ,ּוהָיכָרָּב ןּופ ןּו םעד ,הָירַכז ּוצ ןעװעג טָאג
 :ןגָאז וצ יױזַא ,איבנ םעד

 ןטיור ַא ףיוא טיר ןַאמ ַא טשרע ,טכַאנ יד ןעזעג ּבָאה ךיאי
 ,שינעפיט רעד ןיא סָאװ ןטרימ יד ןשיװצ טייטש רע ןּוא ,דרעפ
 עסיײװ ןּוא ,עטיורלעג ,עטיור ןעװעג ןענייז םיא רעטניה ןּוא
 ?רַאה ןיימ ,עקיזָאדיד ןענייז סָאװ :טנָאזעג ךיא ּבָאה" .דרעפ
 :טדערעג רימ טימ טָאה סָאװ ךאלמ רעד טגָאזעג רימ ּוצ טָאה

 ןַאמ רעד ןּוא* .ןענייז עקיזָאדיד סָאװ ןזײװ ריד לעװ ךיא |
 ןוא ןפּורעגּפָא ךיז טָאה ;ןטרימ יד ןשיװצ ןענַאטשעג זיא סָאװ
 ןײנּוצמורַא טקישעג טָאה טָאג סָאװ יד ןענייז סָאד :טנָאזעג טָאה
 ךאלמ םעד ּוצ ןפורענּפָא ךיז ןּבָאה יז ןּוא* .דרע רעד ףיוא
 :טנָאזעג ןּבָאה ןּוא ,ןטרימ יד ןשיװצ ןענַאטשעג זיא סָאװ טָאג ןּופ
 דרע עצנַאגיד טשרע ,דרע רעד ףיוא ןעננַאנעגמּורַא ןענייז רימ
 ןּוא טָאג ןּופ ךאלמ רעד ןפורעוּפָא ךיז טָאה** .קיאּור טציז
 טינ ךיז וטסעװ ןענַאװ זיּב ,תֹואָבצ ןּופ טָאג :טגָאזעג טָאה
 ,הדּוהי ןּופ טעטש יד ףיוא ןּוא ,םִיַלָשּורי ףיוא ןעמירַאּברעד
 טָאה טָאג ןּוא** ?רָאי קיצעּביז ןיוש ןטלָאשרַאפ טסָאה ּוד סָאװ
 עטּוג ,טדערעג רימ טימ טָאה סָאװ ךאלמ םעד טרעפטנעענ
 טימ טָאה סָאװ ךאלמ רעד ןּוא* .רעטרעװטסיײרט ,רעטרעוו
 :ןנָאז ּוצ ױזַא סיוא ףּור :רימ ּוצ טגָאזעג טָאה ,טדעדעג רימ

 :תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאזעג טָאה יוװַא
 סיורג ַא ןֹויִצ ןגעװ ןּוא םִיַלָשּורי ןגעװ טסירדרַאפ ךימ

 .סָארדרַאפ
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 ,לסיּב ַא טנרעצעג זיױלּב ּבָאה ךיא םורָאװ
 .ןוייּב םּוצ ןפלָאהעגרעטנוא ןּבָאה יז ןּוא
 :טגָאזעג יװַא טָאג טָאה םורדי"

 ;גנּומירַאּברעד טימ םִיַלָׁשּורי ּוצ םּוא ךיז רעק ךיא
 ,ריא ןיא ןרעװ טיוּבעג טעװ זיוה ןיימ
 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז
 .םִיַלָשּורי ףיוא ןרעװ ןגיוצעג טעװ רּושיוּב ַא ןּוא
 :ןגָאז ּוצ יזַא סיוא ףּור רעטײװיי

 :תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא
 ,סטּוג טימ ןציילפרעּביא רעדיװ ןלעװ טעטש עניימ
 ,ןֹויִצ ןטסיירט ךָאנ טעװ טָאג ןּוא
 .םִיַלָׁשּורי ןליײװרעדסױא רעדיװ טעװ ןּוא-

 ,רעקלעפ עקיאּור יד ףיוא ךיא ןרעצ ןרָאצ סיורג ַא ןּוא*

 / ,ןעועג ּבָאה ןּוא ןגיוא עניימ ןּביױהעגפיוא ּבָאה ךיא ןּו* ב
 / ךאלמ םעד ּוצ טגָאזעג ךיא ּבָאה" .רענרעה ריפ טשרע

 / טײרּפשעצ ןּבָאה סָאװ רענרעה יד ןענייז סָאד :טנָאזעג רימ ּוצ
 : .םִיַלָשּורי ןּוא ,לארׂשי ,הדּוהְי

 ' ךיא ּבָאה* .סרעטסניימ ריפ ןזיװעג רימ טָאה טָאג ןּואי
 / ּוצ ױזַא טגָאזעג רע טָאה ?ָאט עקיזָאדיד ןעמּוק סָאװ :טגָאזעג
 ,הדּוהי טײרּפשעצ ןּבָאה סָאװ רענרעה יד ןענייז ענעי :ןגָאז
 / יד ןּוא ,ּפָאק ַא ןּביהפיוא טנעקעג טינ טָאה רענײק זַא יױװַא
 | יּפָא ,ןפרַאװּוצנָא קערש ַא יז ףיוא ןעמוקעג ןענייז עקיזָאד
 / ןּביוהעגפיוא ןּבָאה סָאװ רעקלעפ יד ןּופ רענרעה יד ןקַאהּוצ
 ּו .ןטײרּפשעצ ּוצ סע ידּכ ,הדּוהי דנַאל ןגעק ןרָאה םעד

 / ,ןעועג ּבָאה ןּוא ןגיוא עניימ ןּביױהעגפיוא ּבָאה ךיא ןואי
 | ּבָאה" .רונשטסעמ ַא טנַאה ןייז ןיא ןּוא ,ןַאמ ַא טשרע
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 ןטסעמ ּוצ :טנָאזעג רימ ּוצ רע טָאה ?וטסײג ןיהּוװ :טגָאזעג ךיא
 ריא ליפיוו ןּוא ,טײרּב ריא זיא ליפיוו ןעז ּוצ ידּכ ,םִיַלָשּורְי
 זיא טדערעג רימ טימ טָאה סָאװ ךאלמ רעד טשרע'י .גנעל
 םיא ןעגנַאגעגסױרַא זיא ךאלמ רעדנַא ןַא ןּוא ,ןעגנַאגעגסױרַא
 ןַאמנננוי םענעי ּוצ גָאז ףיול :טגָאזעג טָאה רע ןּוא* .ןגעקטנַא
 ;ןגָאז ּוצ יװַא

 ,טצעוַאּב ןייז םִיַלָשּורי טעװ ןפָא
 .ריא ןיא תומהּב ןּוא ןשטנעמ ליפ ןּופ
 ,טָאג טגָאז ,ןייז ריא לעװ ךיא ןּואי
 ,םּורַא דנּור רעייפ ןּופ רעיומ ַא
 .טימ ריא ןיא ןייז ךיא לעװ דובּכ ַא רַאפ ןּוא

 ,ןופצ ןּופ דנַאל םעד ןּופ טפיולטנַא ןּוא !יעה ,יעה"
 ,טָאג טגָאז
 ךייַא ךיא ּבָאה למיה ןּופ ןטניװ ריפ יד יװ ױזַא םורָאװ

 ,טײרּפשעצ
 .טָאג טגָאז
 ,ןירטנַא ,ןֹויִצ יעהיי

 .לבָּב רעטכָאט ייּב טסניֹוװ סָאװ ּוד
 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא םורָאװי*

 ןגעװ דובּכ זרעײַאז ןּופ טקישעג ךימ טָאה סָאװ
 :ךייַא ןּבױרַאּב סָאװ רעקלעפ יד ּוצ
 ןָא ךייַא טריר סָאװ רעד ,רָאװרַאּפ
 .גיוא ןייז ןּופ לּפַאצרַאװש םעד ןָא טריר

 ,ייז ףיוא טנַאה ןיימ ךָאפ ךיא ,עז םורָאװ* |
 ,טנידעג יז ןּבָאה סָאװ יד ּוצ ּביױר ַא ןרעװ ןלעװ יז ןּוא
 .טקישעג ךימ טָאה תֹואָבצ ןּופ טָאג זַא ןסיװ טעװ ריא ןּוא



 5 ג-14 ב הירכז 144

 | ,ןֹיִצ רעטכָאט ,ךיז יירפ ןּוא גניז:*
 יז י6 טי ,בזד שי ןעור לעװ ןּוא ,םּוק ךיא ,עז םורָאװ
 .טָאג טגָאז

 : גָאט םענעי ןיא טָאנ ןָא ןטפעהַאּב ךיז ןלעװ רעקלעפ ליפ ןּואי*
 ,קלָאפ םּוצ ןייז רימ ןלעװ יז ןּוא
 ;טימ ןייד ןיא ןעּור לעװ ךיא ןּוא
 .ריד ּוצ טקישעג ךימ טָאה תֹואָבצ ןּופ טָאג זַא ןסיוו טסעוו ןּוא
 ,קלח ןייז רַאפ הדּוהי ןּברַא טעװ טָאג ןואי*

 | ,דרע רעקילײה רעד ףיוא

( 

| 

| 
| 
| 

/ 
7: 
| 
: 

 .םִיַלָׁשּורי ןלײװרעדסױא רעדיװ טעװ ןּוא
 טָאג רַאפ ּבײל רעדעװטעי ליטשיי

 .גנּוניֹוװ רעקילײה ןייז ןּופ ךיז טקעװ רע םורָאװ

 | .טייטש רע יװ לודְגְרהֹּכ םעד ַעּוׁשֹוהְי ןזיוועג רימ טָאה רע ןּואי }
 | ןייז ףיוא טייטש ןטׂש רעד ןּוא ,טָאג ןּופ ךאלמ םעד רַאּפ

 םּוצ טגָאזעג טָאג טָאהי .ןגָאלקרַאפ וצ םיא ,טייז רעטכער
 יסיוא טָאה סָאװ טָאג ,ָאי ,ןטׂש ,ריד ףיוא ןָא טיירש טָאג :ןטׂש
 ,רעקיזָאדרעד טינ זיא ;ריד ףיוא ןָא טיירש ,םִיַלָשּורי טלײװרעד
 | ןָאטעגנָא ןעוװעג זיא ַעּוׁשֹוהְי ןּוא* ?רעייפ ןּופ ןסירעגסױרַא טייֵש ַא
 /טָאה: .ךאלמ ןרַאפ ןענַאטשעג זיא ןּוא ,םידנּב עקיטיוק ןיא
 ,ןענַאטשעג ןענייז סָאװ יד ּוצ טנָאזעג טָאה ןּוא ןפּורעגּפָא ךיז רע
 . .םידגּב עקיטיוק יד םיא ןּופ סיוא טוט :ןגָאז ּוצ ױזַא ,םיא רַאפ
 | ריד ןּופ ןָאטעגּפָא ּבָאה ךיא ,עז :טגָאזעג רע טָאה םיא ּוצ ןּוא
 :טגָאזעג ךיא ּבָאה* .םישוּבלמ ןָאטנָא ריד לעװ ןּוא ,דניז ענייד
 ןּבָאה יז ןּוא .ּפָאק ןפיוא ּביוה ענייר ַא ןָאטנָא םיא ןעמ לָאז
 נָא םיא ןּבָאה ןּוא ,ּפָאק ןפיוא ּבױה ענייר יד ןָאטעגנָא םיא
 ןענַאטשעג זיא טָאג ןּופ ךאלמ רעד ןּוא ;םידגּב טדיײלקעג
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 ,ןעּוׁשֹוהי טנרָאװעג טָאה טָאנ ןּופ ךאלמ רעד ןּוא* .ייּברעד
 :ןגָאז ּוצ ױזַא |
 :תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאזעג טָאה ױזַאז/|

 ,ןייג וטסעװ ןגעוװ עניַײמ ןיא ּביוא
 ,ןטיה ּוטסעװ גנּוטיה ןיימ ּביוא ןּוא
 - ,וה ןיימ ןטּפשמ ךיוא טסעוו ּוד ןּוא = !
 ,ןפיוה עניימ ןטיה ךיוא טסעוו ןּוא = |
 גנַאגמּוא ןַא ןּבעג ריד ךיא לעװ/ |

 .ָאד ןעייטש סָאװ עקיזָאדיד ןשיוװצ :
 ,לודְנךהֹּכ ַעּושֹוהְי ,ּוצ רָאנ רעה;

 --ריד רַאפ ןציז סָאװ םירבח ענייד ןּוא ּוד
 --ייז ןענייז ןשטנעמ ןכייצ ַא רַאפ םורָאװ
 .י"ץָארּפש, םעד טכענק ןַײמ גנערּב ךיא ,עז םורָאװ =
 ןעּוׁשֹוהי רַאפ טגײלעג ּבָאה ךיא סָאװ ןייטש רעד זיא טָא םורָאװי = !

 .ןגיוא ןּביז ןענייז ןייטש ןייא םעד ףיוא
 ,גנוצירקסיוא ןייז סיוא ץירק ךיא ,עז
 ;תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז =
 דנַאל ןקיזָאדמעד ןּופ דניז יד ןָאטּפָא לעװ ךיא ןּוא = !

: 

 .גָאט ןייא ןיא = |
 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז ,גָאט םענעי ןיאי

 ןרעדנַא םעד רענייא ןפּור ריא טעװ
 .םיוּבנגײפ ַא רעטנוא ןּוא קָאטשנײװ ַא רעטנוא

 ךיז טָאה ,רימ טימ טדערעג טָאה סָאװ ךאלמ רעד ןּואי יד
 ַא יװ ױזַא ,טקעװעגפיוא ךימ טָאה רע ןּוא ,טרעקעגמוא

 וצ טָאה רע ןּוא" .ףָאלש ןייז ןּופ טקעוועגפיוא טרעװ שטנעמ = !
 ,ןעועג ּבָאה ךיא :טגָאזעג ךיא ּבָאה ?ּוטסעז סָאװ :טגָאזעג רַיּמ
 ,ןקעּב ַא ריא ייּב ןּביױא ןּוא ,דלָאג ןּופ ןצנַאג ןיא ,הרונמ ַא טשרע |

 .חַמָצ *

 (ן
(4: 

0 
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 ןרער ןּביז ָאי ,ןּביז טימ ,ריא ףיוא ךַאלּפמעל ןּביז עריא ןּוא
 -טרעּבלײא ײװצ ןּוא* .ןּבױא ריא ייּב סָאװ ךַאלּפמעל יד ּוצ
 םעד ןּופ טייז רעטכער רעד ןּופ רענייא ,ריא ןּבעל רעמיוּב
 .יּפָא ךיז ּבָאה ךיא ןּוא* .טייז רעקניל ןייז ןּופ רענייא ןּוא ,ןקעּב
 רימ טימ טָאה סָאװ ךאלמ םעד ּוצ טגָאזעג ּבָאה ןּוא ןפּורעג
 טָאה' ?רַאה ןיימ ,עקיזָאדיד ןענייז סָאװ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טדערעג
 טָאה ןּוא ,טדערעג רימ טימ טָאה סָאװ ךאלמ רעד טרעפטנעעג
 ךיא ּבָאה ?ןענייז עקיזָאדיד סָאװ טינ ּוטסײװ :רימ ּוצ טגָאזעג
 טָאה ןּוא ןפּורעגּפָא ךיז רע טָאה' .רַאה ןיימ ,ןיינ :טנָאזעג
 - ּוצ טָאג ןּופ טרָאװ סָאד זיא סָאד :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ טגָאזעג
 : ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןלבָּבּורז

 ,חֹוּכ טימ טינ ןּוא ליח טימ טינ
 .תֹואָבצ ןּופ טָאג טנָאז ,טסייג ןיימ טימ רָאנ
 ?גרַאּב רעסיורג ,ּוטסיּב רעווי
 ;ץַאלּפ רעכיילג ַא ןרעװ ּוטסעװ ןלבָּבּורז רַאפ
 :ןעיירשעג טימ ןײטשּפָאק םעד ןעגנערּבסױרַא טעװ רע ןּוא
 !םיא ּוצ ןח ,ןח

 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ ןעװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּוא*
 ,זיוה עקיזָאדסָאד טסעפטנורנעג ןּבָאה ןלבָּבּורז ןּופ טנעה ידי
 ,ןקידנע סע ןלעװ טנעה ענייז ןּוא
 תֹואָבצ ןּופ טָאג זַא ןסיוו טסעוװ ןּוא
 .ךייַא ּוצ טקישעג ךימ טָאה
 טכַארַאפ טָאה סע רָאנ רעװ םורָאװ"

 ,ןּבײהנָא עניילק ןּופ גָאט םעד
 ןעז ןלעװ יז זַא ןעיירפ ךיז ןלעװ יז
 .טנַאה סלבָּבּורז ןיא טכיוװעגײלּב סָאד
 טָאג ןּופ ןגיוא יד ןענייז סָאד ןּביז עקיזָאדיד
 .דרע רעצנַאג רעד רעּביא ןרעדנַאװ סָאװ
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 סָאװ :טגָאזעג םיא ּוצ ּבָאה ןּוא ןפּורעגּפָא ךיז ךיא ּבָאהיי

 רעטכער רעד ףיוא רעמיוּבטרעּבלײא ײװצ עקיזָאדיד ןענייז -

 ּבָאה ךיא ןּוא* ?טייז רעקניל ריא ףיוא ןּוא הרונמ רעד ןּופ טייז

 סָאװ :םיא ּוצ טגָאזעג ּבָאה ןּוא לָאמ טײװצ ַא ןפּורעגּפָא ךיז .

 ענרעדלינ ייווצ יד ןּבעל סָאװ ןגײװצטרעּבלײא ײװצ יד ןענייז
 ?למיוּב ענרעדליג סָאד ךיז ןּופ סױרַא ןקידייל סָאװ ןרערסיג
 סָאװ טינ ּוטסײװ ;ןגָאז וצ ױזַא ,רימ ּוצ טגָאזעג רע טָאה=
 רע טָאה:* .רַאה ןיימ ,ןיינ :טנָאזעג ךיא ּבָאה ?ןענייז עקיזָאדיד |

 םעד ןּבעל ןעייטש סָאװ *עטּבלַאזעג ײװצ יד ןענייז סָאד :טגָאזעג
 .דרע רעצנַאג רעד ןּופ רַאה

 ּבָאה ןּוא ןגיוא עניימ ןּביוהעגפיוא רעדיװ ּבָאה ךיא ןּואי ה

 רימ ּוצ רע טָאה .הליומ עקידעילפ ַא טשרע ,ןעזעג
 עקידעילפ ַא עז ךיא :טגָאזעג ךיא ּבָאה ?וטסעז סָאװ :טנָאזעג
 .ןלייא ןעצ טיירּב ריא ןּוא ,ןליײא קיצנַאװצ גנעל ריא ;הלינמ

 | :טנָאזעג רימ ּוצ רע טָאה* -
 סױרַא טייג סָאװ הללק יד זיא סָאד
 ;דרע רעצנַאג רעד ןּופ טכיזעג םעד רעּביא
 ,טעבנג סָאװ רעכַאלטיא םורָאװ
 ,ריא טול טמַארעגקעװַא ןענַאד ןּופ טרעו
 ,ןשלַאפנ טרעווש סָאװ רעכַאלטיא ןּוא
 .ריא טול טמַארעגקעװַא ןענַאד ןּופ טרעוו
 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז ,טוָאלעגסױרַא יז ּבָאה ךיאי
 ,בנג םעד ןּופ זיוה ןיא ןעמוק טעװ יז ןּוא
 ,ןשלַאפ םּוצ ןעמָאנ ןיימ ייּב טרעווש סָאװ םעד ןּופ זיוה ןיא ןּוא
 ,זיוה ןייז ןיא ןּביילּב טעװ יז ןּוא

 ןדנעלרַאפ סע טעװ יז ןּוא -

 .רענייטש ענייז טימ ןּוא ןצלָאה ענייז טימ
 .לײא ןיפ ןיז יד ,רָהְצִיַה יֵנֹּב :טסקעט ןיא *
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 -סױרַא זיא ,רימ טימ טדערעג טָאה סָאװ ךאלמ רעד ןּוא*
 ענייד ףיוא טשרָאקַא ּביײה :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה ןּוא ,ןעננַאגעג
 ךיא ּבָאהי ?סױרַא טייג סָאװ עקיזָאדסָאד זיא סָאװ עז ןּוא ,ןגיוא
 אהָפיֵא יד ויא סָאד :טנָאזעג רע טָאה ?סָאד זיא סָאװ :טגָאזעג
 קילּבנָא רעייז זיא סָאד :טגָאזעג טָאה רע ןּוא .סױרַא טייג סָאװ

 -פיוא ךיז טָאה ײלּב קיטש דנּור ַא טשרעי-דנַאל ןצנַאג ןיא
 ןּוא* .הָּכיֵא רעד ןיא טציז סָאװ יורפ ַא זיא סָאד ןּוא-ןּביוהעג
 יז טָאה רע ןּוא .טייקיטכעלש יד זיא סָאד :טגאזעג טָאה רע
 סָאד ןפרָאװעגפױרַא טָאה ןּוא ,הָפיֵא רעד ןיא ןּכרָאװעגנײרַא
 .גנונעפע ריא ףיוא יילּב קיטש

 ,ןעזעג ּבָאה ןּוא ןגיוא עניימ ןּביױהעגפיוא ּבָאה ךיא ןּוא"
 ערעייז ןיא זיא טניװ ַא ןּוא ,סױרַא ןעיינ רעּבײװ ייוװצ טשרע
 ַא ןּופ ןעלגילפ יד יװ ןענייז יז ייּב ןעלגילפ יד ןּוא ,ןעלגילפ
 .למיה ןּוא דרע ןשיװצ הָּפיֵא יד ןגָארטעג ןּבָאה יז ןּוא ;ךרָאטש
 :רימ טימ טדערעג טָאה סָאװ ךאלמ םעד ּוצ טגָאזעג ךיא ּבָאה'"
 ּוצ ריא ;רימ ּוצ טגָאזעג רע טָאה'* ?הָפיֵא יד יז ןגָארט ןיהּוװ
 ,ןרעװ טיירּבעגוצ טעװ סע זַא ןּוא ;רֶענִׁש דנַאל ןיא זיוה ַא ןעיוּב
 .טרָא ריא ףיוא ןרעװ טלעטשענרעדינַא טרָאד יז טעװ

 ּבָאה ןּוא ןגיוא עניימ ןּביוהעגפיוא רעדיװ ּבָאה ךיא ןּואי
 ייוװצ ןשיװצ ןּופ סױרַא ןעײג ןגעװטיײר ריפ טשרע ,ןעזענ

 -טייר ןטשרע ןיא .גרעּב ענרעּפּוק ןענייז גרעּב יד ןּוא ,גרעּב
 ,דרעפ עצרַאוװש ןגָאװטײר ןטײװצ ןיא ןּוא ,דרעפ עטיור ןגָאװ
 ןגָאװטײר ןטריפ ןיא ןּוא ,דרעפ עסיײוו ןגָאװטײר ןטירד ןיא ןּוא*
 בָאה ןּוא ןפורעגּפָא ךיז ךיא ּבָאהי .דרעפ עניורּב עטלקנערּפשעג
 ןענייז סָאװ :טדערעג רימ טימ טָאה סָאװ ךאלמ םעד ּוצ טגָאזעג
 טָאה ןּוא טרעפטנעעג ךאלמ רעד טָאה* ?רַאה ןיימ ,עקיזָאדיד
 ,למיה ןופ ןטניװ ריפ יד וצ סױרַא ןעיינ עקיזָאדיד :רימ ּוצ טגָאזעג

 .ילּכ-סָאמ עסיוועג ַא *

4 

 ר עי עי לע
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 רעד ןּופ רַאה םעד רַאפ טלעטשעג ךיז ןּבָאה יז יװ םעד ךָאנ
 דרעפ עצרַאוװש יד ןענייז םיא ןיא סָאװ רעד" .דרע רעצנַאג
 -סױרַא ןענייז עסיײװ יד ןּוא ,ןופצ ןּופ דנַאל םּוצ סױרַא טייג
 ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז עטלקנערּפשעג יד ןּוא ,ייז ךָאנ ןעגנַאגעג
 ,ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז עניורּב יד ךיוא' .םורָד ןּופ דנַאל םּוצ
 :דרע רעד רעּביא ןרעדנַאװמּוא ןייג טלָאװעג ןּבָאה יז ןּוא
 ןוא .דרע רעד רעּביא םּוא טרעדנַאװ טייג :טגָאזעג רע טָאה
 טָאה רע ןּוא* .דרע רעד רעּביא טרעדנַאװעגמוא ןּבָאה יז
 ,עז :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ טדערעג טָאה ןּוא ,רימ ּוצ ןעירשענּוצ
 טּורַאּב ןּבָאה ,ןופצ ןּופ דנַאל םּוצ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז סָאװ יד
 .ןופצ ןּופ דנַאל ןיא טימעג ןיימ

 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ ןעװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּוא"
 .ןהָיְעַדי ןּופ ןּוא ,ןהָיבֹוט ןּופ ,ןיֵדלֶח ןּופ ,טייל-תולג יד ןּופ םעניי
 םעד ןיא ןייג טסלָאז ןּוא ,לבָּב ןּופ ןעמּוקעג ןענייז סָאװ
 ןּופ ןוז םעד הָיִׁשאֹי ןּופ זיוה ןיא ןעמּוק ןּוא ,גָאט םענעגייא
 ,ןעניורק ןכַאמ ןּוא ,דלָאג ןּוא רעּבליז ןעמענ טסלָאזי--ןהָינַפצ
 םעד ,ןקֶדָצֹוהי ןּופ ןּוז םעד ַעּוׁשֹוהְי ןּופ ּפָאק ןפיוא ןָאטנָא ןּוא
 ;ןגָאז וצ ױזַא ,םיא ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא* .לודְנְרהֹּכ

 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא
 :ןגָאז ּוצ ױזַא
 ,י"ץָארּפש זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ןַאמ ַא זיא טָא
 ,טרָא ןייז ןּופ ןצָארּפשסױרַא טעװ סָאװ ןּוא
 .טָאג ןּופ לּפמעט םעד ןעיוּב טעװ ןּוא
  ,טָאנ ןּופ לּפמעט םעד ןעיוּב טעװ רע ,ָאיי

 / - : = ,ץנַאלג םעד ןגָארט טעװ רע ןּוא
 - ןָארט ןייז ףיוא ןקיטלעװעג ןּוא ןציז טעװ ןּוא
 ;ןָארט ןייז ייּב ןייז טעװ ןהֹּכ ַא ןּוא

 .חַמָצ א
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 .ןדייּב יז ןשיווצ ןייז טעװ גנּוטָארַאּב עכַאלדירפ ַא ןּוא
 ,ןהָיִבּוט ןּוא ,ןעמלַח ןייז ןלָאז ןעניורק יד ןּוא*

 ,ןהָינַפצ ןּופ ןּוז םעד ןַח ןּוא ,ןהָיְעַדי ןּוא
 ' .טָאג ןּופ לּפמעט םעד ןיא שינעכעדעג ַא רַאפ

 ,ןעמּוק ןלעװ עטייוו ןּוא;*
 ;טָאג ןּופ לּפמעט םעד ןיא ןעיוּב ןלעוו ןּוא
 תֹואָבצ ןּופ טָאג זַא ןסיוו טעװ ריא ןּוא
 .ךייַא ּוצ טקישעג ךימ טָאה
 ןרעהוצ ריא טעװ ןרעה ּביוא ,ןייז טעװ סע ןּוא
 .טָאג רעיא הוהי ןּופ לוק םעד ּוצ

 סָאד זיא ,שוָירֶד ךלמ ןּופ רָאי ןטריפ ןיא ןעװעג זיא סע ןּואי ן
 ןטניינ ןּופ גָאט ןטריפ ןיא ןהָירַכז ּוצ ןעװעג טָאג ןּופ טרָאװ

 ענייז ןּוא ךֶלֶמ-םֶנֶר ןּוא ,רָצֶארַׂש ,לֵא-תיֵּב ןעװי ,ולסִּכ ןיא ,שדֹוח
 יד ּוצ ןגָאז ּוצ ןּוא* ,טָאנ רַאפ ןטעּב ּוצ טקישעג ןּבָאה ,ןשטנעמ
 ,םיאיבנ יד ּוצ ןּוא ,תֹואָבצ ןּופ טָאג ןּופ זיוה ןיא סָאװ םינהֹּכ
 יּפָא שדֹוח ןטפניפ םעד ןיא ןענײװ ךיא לָאז :ןגָאז ּוצ יװַא
 ?ןרָאי הָמַּכ ןּופ ןיוש ןָאטעג ּבָאה ךיא יו ױזַא ,טײהרעטרעדנוועג
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רַימ ּוצ ןעוועג תֹואָבצ ןּופ טָאג ןּופ טרָאװ סָאד זיאי
 ּוצ ױזַא ,םינהֹּכ יד ּוצ ןּוא ,דנַאל ןּופ קלָאפ ןצנַאג םעד ּוצ גָאי
 ןיא ןּוא ןטפניפ ןיא טנָאלקעג ןּוא טסַאפעג טָאה ריא זַא ;ןגָאז
 רימ ןעד ןטסַאפ ריא טָאה ,רָאי קיצעּביז ןיוש שדֹוח ןטעּביז
 טינ ריא טייז ,טקנירט ריא זַא ןּוא ,טסע ריא זַא ןּוא" ?טסַאפעג
 יד ךָאד ןענייז סָאדי ?טקנירט סָאװ יד ריא ןּוא ,טסע סָאװ יד
 ,םיאיבנ עקידרעירפ יד ךרּוד ןפורעג טָאה טָאג סָאװ רעטרעװ
 טעטש עריא טימ ,הוולַשּב ןּוא טצעזַאּב ןעוועג זיא םִיַלָשּורי ןעוו
 ןעװעג ןענייז גנורעדינ יד ןּוא םורָד רעד ןּוא ,ריא םּורַא דנּור
 .טצעזַאּב
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 ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהָירַכז ּוצ ןעוװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּוא*
 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאזעג טַאהעג טָאה ױזַאי
 :ןגָאז ּוצ ױזַא
 ,טּפשמ ןתמא ןַא טּפשמ
 ,ןרעדנַא ןטימ רענייא גנומירַאּברעד ןּוא דסח טוט ןּוא
 ,ןַאמערָא ןַא ןּוא ןדמערפ ַא ,םותי ַא ןּוא הנמלַא ןַא ןּוא"

 ,ןקירד טינ ריא טלָאז
 הער סנרעדנַא םעד רענייא ןּוא
 .ןצרַאה רעייַא ןיא ןטכַארט טינ ריא טלָאז
 ,ןכרָאה טלָאװעג טינ ןּבָאה יז רעּבָאז'

 ,ןקּור ןקינעּפשרעדיװ ַא טרעקעג ןּבָאה יז ןּוא
 .ןרעה ּוצ טינ טּפָאטשרַאפ יז ןּבָאה ןרעיוא ערעייז ןּוא

 ,ןייטשטנעמיד יװ ױזַא טכַאמעג יז ןּבָאה ץרַאה רעייז ןּואיי
 רעטרעוװ יד ןּוא הרֹוּת יד ןרעה ּוצ טינ
 טסייג ןייז טימ טקישעג טָאה תֹואָבצ ןּופ טָאג סָאװ
 ;םיאיבנ עקידרעירפ יד ךרּוד
 .תֹואָבצ ןּופ טָאג ןּופ ןרָאצ רעסיורג ַא ןרָאװעג זיא םּורד
 :ןעװעג זיא סע ןּוא!*

 ,טרעהענּוצ טינ ןּבָאה יז ןּוא ,ןפּורעג טָאה רע יװ יװַא
 ,ןרעהּוצ טינ לעװ ךיא ןּוא ,ןפּור יז ןלעװ ױזַא
 .תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאזעג טָאה
 רעקלעפ עלַא רעּביא ןעמערוטשעצ יז לעװ ךיא ןּוא;+

 .טנעקעג טינ יז ןּבָאה יז סָאװ
 ,ייז ךָאנ ןרָאװעג טסיװ דנַאל סָאד זיא ױזַא
 ;רעמוק ַא ןָא ןּוא רעייג ַא ןָא
 .שינעטסיװ ַא דנַאל עקיטסולג סָאד טכַאמעג ןּבָאה יז ןּוא
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 ּוצ יװַא ןעװעג יא תֹואָבצ ןּופ טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּוא ןד
 ;ןגָאז

 :תֹואָבצ ןּופ טָאג טנָאזעג טָאה ױזַאי
 ,סָארדרַאפ סור ַא ןֹויִצ ןגעװ טסירדרַאפ ךימ
 .ריא ןגעװ ךימ טסירדרַאפ ןרָאצמירג סיורג טימ ןּוא
 :טנָאזעג טָאג טָאה ױזַא*
 ,ןֹויִצ ןייק םּוא ךיז רעק ךיא
 ,םִיַלָׁשּורי ןיא ןעּור לעװ ךיא ןּוא
 ,תמא ןּופ טָאטש יד ןרעוו ןפורעג טעװ םִיַלָׁשּורי ןּוא
 .גרַאּב רעקילײה רעד ,תֹואָבצ ןּופ טָאג ןּופ גרַאּב רעד ןּוא
 :תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאזעג טָאה יװַא*
 ,םִיַלָשּורי ןּופ ןסַאג יד ןיא תונקז ןּוא םינקז ןציז ךָאנ ןלעװ סע
 .רעטלע סיורג ןּופ ,טנַאה ןייז ןיא ןקעטש ןייז טימ רעכַאלטיא
 טָאטש רעד ןּופ ןסַאג יד ןּואי
 ךַאלדיימ ןּוא ךַאלגניא טימ לּופ ןייז ןלעוו
 .ןסַאג עריא ןיא ךיז ןליּפש סָאװ
 :תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאזעג טָאה ױזַאי

 ןגיוא יד ןיא ךַאלרעדנּוװ ןייז טעװ סָאד ּביוא
 ,געט ענעי ןיא קלָאפ ןקיזָאדמעד ןּופ ּביײלּברעּביא םעד ןּופ
 ?ךַאלרעדנּוװ ןייז ןגיוא עניימ ןיא ךיוא סע לָאז
 .תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז
 :תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאזעג טָאה ױזַאי
 ,גנַאנפיואנּוז ןּופ דנַאל םעד ןּופ ,קלָאפ ןיימ ףלעה ךיא ,עז
 .גנַאגרעטנואנוז ןּופ דנַאל םעד ןּופ ןּוא
 | ,ןעננערּב יז לעװ ךיא ןּואּי

 . ,םִיַלָשּורי ןיא ןעניֹוװ ןלעוװ יז ןּוא
 ,קלָאפ םּוצ ןייז רימ ןלעװ יז ןּוא
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 ,טָאג םּוצ ןייז יז לעװ ךיא ןּוא
 .טייקיטכערעג טימ ןּוא תמא טימ

 ןייז טקרַאטשעג ןלָאז :תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאזעג טָאה יױזַא"
 יד געט עקיזָאדיד ןיא ןייַא טרעה סָאװ ריא ,טנעה ערעײַא
 ןענייז סָאװ םיאיבנ יד ןּופ ליומ םעד ןּופ רעטרעװ עקיזָאד
 רעד ,תֹואָבצ ןּופ טָאג ןּופ זיוה סָאד סָאװ גָאט םעד ןיא ןעװעג
 םורָאװ=* .ןרעװ ּוצ טיוּבעג ןרָאװעג טסעפטנורגעג זיא ,לּפמעט
 ןייק ןּוא ,ןעװעג טינ ןשטנעמ ןרַאפ ןיול ןייק זיא געט ענעי רַאפ
 רעײנסױרַא םעד רַאפ ןּוא ,ןעװעג טינ זיא המהּב רעד רַאפ ןיול
 ןּופ טייקרעכיז ןייק ןעװעג טינ זיא רעײגנײרַא םעד רַאפ ןּוא
 . ןפיוא םענייא ןשטנעמ עלַא ןקישנָא געלפ ךיא ןּוא ,טנייפ םעד
 ּבײלּברעּביא םעד ּוצ ןייז טינ ךיא לעװ דנּוצַא רעּבָאי* .ןרעדנַא
 טגָאז ,געט עקידרעירפ יד ןיא יװ יױװַא קלָאפ ןקיזָאדמעד ןּופ
 .תֹואָבצ ןּופ טָאג
 ,ןייז טעװ םולש ןּופ ןעמָאז רעד םורָאװי*

 ,טכּורפ ןייז ןּבעג טעװ קָאטשנײװ רעד זַא
 ,סקעועג ריא ןּבעג טעװ דרע יד ןּוא
 ;יוט רעייז ןּבעג ןלעװ ןעלמיה יד ןּוא
 ,קלָאפ ןקיזָאדמעד ןופ ּבילּברעּביא םעד לעװ ךיא ןּוא
 .עקיזָאדסָאדלַא ןּברַא ןכַאמ

 ,ןייז טעװ סע ןּואיי
 ,רעקלעפ יד ןשיוװצ הללק ַא ןעוװעג טייז ריא יװ ױזַא
 ,לארׂשי ןּופ זיוה ןּוא הדּוהי ןּופ זיוה ריא
 ,ןפלעה ךייַא ךיא לעװ יױזַא
 - ;הכרּב ַא ןרעוו טעװ ריא ןּוא
 ;ןּבָאה ארֹומ טינ טלָאז ריא
 .טנעה ערעײַא ןייז טקרַאטשעג ןלָאז
  ;תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאזעג טָאה יװַא םורָאװ*
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 ,ןָאט ּוצ סטכעלש ךייַא טכַאדַאּב ּבָאה ךיא יו ױזַא
 ,טנרעצרעד ךימ ןּבָאה ןרעטלע ערעײַא ןעוו
 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג טנָאז
 ,טַאהעג הטרח טינ ּבָאה ךיא ןּוא
 געט עקיזָאדיד ןיא טכַאדַאּב רעדיװ ךיא ּבָאה ױזַא*

 ;הדּוהי ןּופ זיוה סָאד ןּוא םִיַלָׁשּורי ןקיטיגַאּב ּוצ
 .ןּבָאה ארֹומ טינ טלָאז ריא
 :ןָאט טלָאז ריא סָאװ ןכַאז יד ןענייז סָאד'*

 ,ןרעדנַא ןטימ רענייא תמא טדער
 טּפשמ ןכַאלדירפ ַא ןּוא תמא
 .ןרעיױט ערעיײַא ןיא ןטּפשמ טּוט

 אהער סנרעדנַא םעד רענייא ןּואיי
 ,ןצרַאה רעייַא ןיא ןטכַארט טינ ריא טלָא
 ,ןּבָאה ּביל טינ ריא טלָאז העּובש עשלַאפ ןייק ןּוא
 ,טנייפ ּבָאה ךיא סָאװ זיא ץלַא סָאד םורָאװ
 .טָאג טגָאז

 ,רימ ּוצ ןעװעג זיא תֹואָבצ ןּופ טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּואי*
 תיִנעָּת רעד :תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאזעג טָאה יױזַא" :ןגָאז ּוצ יױזַא
 תיִנעָּת רעד ןּוא ,ןטפניפ ןּופ תינעָּת רעד ןּוא ,שדֹוח ןטריפ ןּופ
 ןּופ זיוה םעד ןייז טעװ ,ןטנעצ ןּופ תינעָּת רעד ןּוא ,ןטעּביז ןּופ
 ;םיבֹוט-םוָי רַאפ ןּוא ,החמׂש ַא רַאפ ןּוא דיירפ ַא רַאפ הדּוהי
 .םולש ןּוא תמא ּביל טָאה רָאנ

 :תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאזעג טָאה יזַא=
 ,ןעשעג ךָאנ טעװ סעי

 רעקלעפ ןלעװ ןעמּוק זַא
 ;טעטש ליפ ןּופ רעניֹוװַאּב ןּוא

 .יהַעַר-תַעָר :ליּפשטרָאװ *
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 טָאטש ןייא ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןּואיי
 ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,רערעדנַא רעד ּוצ ןייג ןלעװ
 ,טָאג רַאפ ןטעּב ּוצ ןייג רימָאל ןייג
 ;תֹואָבצ ןּופ טָאג םעד ןכוז ּוצ ןּוא
 .ןייג ךיוא ליװ ךיא

 רעקלעפ עקיטכַאמ ןּוא תומּוא ליפ ןלעוװ ןעמּוק ןּואי*
 ,םִיַלָשּורי ןיא תֹואָבצ ןּופ טָאג ןכּוז ּוצ
 .טָאג רַאפ ןטעּב ּוצ ןּוא

 :תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא
 ,ןעשעג טעװ געט ענעי ןיא
 ןשטנעמ ןעצ ןלעװ ןעמעננָא זַא
 --רעקלעפ יד ןּופ תונֹושל ײלרעלַא ןּופ
 ,ןדיא ַא ןּופ דיילק גערּב םעד ןעמעננָא
 :ןגָאז ּוצ יױװַא
 ,ךייַא טימ ןייג רימָאל
 .ךייַא טימ זיא טָאג זַא טרעהעג ןּבָאה רימ םורָאװ

 :טרָאװ סטָאג ןּופ האובנ ידי ן
 קֶׂשֶּמַד ןּוא ְךֶרדַח דנַאל ןיא

 -גנורעגַאל ןייז ןייז טעװ
 ,ןשטנעמ ןּופ גיוא סָאד זיא טָאג ּוצ םורָאװ
 --לארׂשי ןּופ םיטבש עלַא ןּופ יװ
 ,טימרעד ךיז טצענערג סָאװ תֶמַח ןיא ךיוא ןּוא;
 .זיא יז גּולק רעייז יװ ןֹודיִצ ןּוא רֹוצ ןיא ןּוא
 ,יטיוּבעג גנוטסעפ ַא ךיז טָאה רֹוצ ןּואי
 ,ּביוטש יװ רעּבליז ןּבילקעגנָא ןּוא
 .ןסַאג יד ןּופ טיוק יװ דלָאגניג ןּוא

 .רֹוצָמ--רֹוצ :ליּפשטרָאװ א
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 | ,ןעמערָארַאפ יז טעװ טָאג ,עוי
 ;טכַאמ רִיא םי ןיא ןרעדיילש טעװ רע ןּוא
 .ןרעװ טרעצרַאפ רעייפ ןיא טעװ יז ןּוא
 ,ןּבָאה ארֹומ טעװ ןּוא ןעז טעװ ןֹולקשַא;

 ,רעייז ןרעטיצ טעװ יז ןּוא-הָזַע ןּוא
 ;קוקסיוא ריא זיא ןרָאװעג דנַאש ּוצ ליײװ-ןֹורקֶע ןּוא
 - ,הָוַע ןּופ ךלמ ַא טעװ ןייגרעטנּוא ןּוא
 .טניֹוװַאּב טינ ןייז טעװ ןֹולקשַא ןּוא
 ,דֹודשַא ןיא ןציז טעװ קלָאפ-רזממ ַא ןּוא*
 .םיּתשִלּפ יד ןּופ ץלָאטש םעד ןדיינשרַאפ לעװ ךיא ןּוא
 ,ליומ ןייז ןּופ טּולּב ןייז ןָאטּפָא לעװ ךיא ןּואי
 ,ןייצ ענייז ןשיווצ ןּופ ןטיײקידרעװמּוא ענייז ןּוא
 ;טָאג רעודנוא ייּב ןּביילּב טעװ ךיוא רע ןּוא
 ,הדּוהי ןיא טשריּפ ַא יװ ןייז טעװ רע ןּוא
 .יסּובי רעד יװ ןייז טעװ ןֹורקֶע ןּוא
 ;ליח ןגעקַא זיוה ןיימ םּורַא ןרעגַאל לעװ ךיא ןּוא*
 : ,רעמּוק ןגעקַא ןּוא רעייג ןגעקַא
 ;רעקירד ןייק יז ךרּוד ןיינכרּוד טינ טעװ רעמ ןּוא
 .ןגיוא עניימ טימ ןעזעג ךיא ּבָאה דנּוצַא םורָאװ

 ?,ןֹויִצ רעטכָאט ,העַליִז ךיז יירפ?

 ,םִיַלָשּורי רעטכָאט ,לַאש
 ,ריד ּוצ ןעמּוק טעװ ךלמ ןייד ,עז
 - :;רע זיא רעניז ַא ןּוא רעטכערעג ַא
 ,לוייא ןַא ףיוא טיר ןּוא ,וָנָע ןַא
 .ןילעזייא ןַא ןּופ ןּוז ןגנּוי ַא ףיוא

 ,םירפא ןּופ ןנָאװטײר ַא ןדיינשרַאפ לעװ ךיא ןּואי"
 ,םִיַלָשּורי ןּופ דרעפ ַא ןּוא
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 ;המחלמ ןּופ ןגיוּב רעד ןרעװ טעװ ןטינשרַאפ ןּוא
 ,רעקלעפ יד ּוצ םּולש ןדער טעװ רע ןּוא
 ,םי ויּב םי ןּופ ןייז טעװ גנוקיטלעוװעג ןייז ןּוא
 .דרע רעד ןּופ ןקע יד זיּב "ךייט ןּופ ןּוא
 ,דנּוּב ןייד ןּופ טּולּב םעד רַאפ-וד ָאייי

 ענעגנַאפעג ענייד סױרַא ךיא זָאל
 .ןענירד רעסַאװ ןָא ּבורג רעד ןּופ
 .,טַײקיטסעּפַאּב ּוצ םּוא ךייַא טרעקיי

 ;גנונעפָאה ןּופ ענעגנַאפעג ריא
 :ןָא ךיא גָאז טנייה ךָאנ
 .ןרעקמּוא ריד ךיא לעװ לּפָאט
 ,הדּוהי ןָא רימ ןַאּפש ךיא םורָאװי

 ,םירֿפא ןָא ךיא יצ ןגיוּב ַא יו
 ןֹיִצ ,רעדניק ענייד ןקעוװרעד לעװ ךיא ןּוא
 ,ןִוי ,רעדניק ענייד ףיוא
 .רוּביג ַא ןּופ דרעווש יד יװ ןכַאמ ךיד לעװ ךיא ןּוא
 ,ייז רעּביא ןזײװַאּב ךיז טעװ טָאג ןּוא*

 ;לייפ ןייז טעװ ץילּב ַא יװ ןײנסױרַא ןּוא
 ,רפֹוש ןיא ןוָאלּב טעװ רַאה רעד טָאג ןּוא
 .םורָד ןּופ סמערּוטש טימ ןעמּוק טעװ ןּוא
 ,ןעמערישַאב יז טעװ תֹואְבצ ןּופ טָאגי*

 ,רענייטשרעדילש יד ןטערטעצ ןּוא ,ןרעצרַאפ ןלעװ יז ןּוא
 ,ןייוו ןּופ יװ ןעלמוט ןּוא ןעקנירט ןלעװ יז ןּוא
 ,סנקעּב יד יו ןייז לּופ ןלעװ יז ןּוא
 | .חּבומ ןּופ ןעלקניוו יד יװ
 ,גָאט םענעי ןיא ןפלעה יז טעװ רַאה רעײז טָאג ןּוא*

 ;קלָאפ ןייו--ףָאש יװ
 עקיצנַאלג רענייטשניורק יװ םורָאװ

 .תֶרּפ א
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 .דרע ןייז ףיוא ןייז ײז ןלעװ
 !סרעייו ןייז טעװ טײקליֹוװ ַא רַאפ סָאװ ,רָאװרַאפיי

 !סרעייז ןייז טעװ טייקנייש ַא רַאפ סָאװ ןּוא
 ' ,םירוחּב יד ןרָאק יװ
 .ןעיורפגנוי יד ןריי טּוט סָאװ ןייוו יו

 ,ןגערטעּפש ןּופ טייצ רעד ןיא ןגער טָאג ייּב טעּבי י
 ;ןצילּב טכַאמ סָאװ טָאג ײיּב
 ,ןגערסּוג ַא ןּבעג ײז טעװ רע ןּוא
 .דלעפ ןפיוא זָארג-ןכַאלטיא
 ,טייקיטשינ טדערעג ןּבָאה םיפָרּת יד םורָאװי
 .,ןגיל ןעזעג ןּבָאה רעגָאזרָאװ יד ןּוא
 ,שלַאפ ןדער תומֹולח יד ןּוא
 .ןטסײרט ײז ןעּוט קיטשינ
 ,ףָאש יו יװַא טרעדנַאװעגמּוא יז ןּבָאה םּורד
 .ָאטינ זיא ךוטסַאּפ ןייק לײװ ,ךיז ןנָאלּפ יז

 ,ןרָאצ ןיימ טמירג רעכוטסַאּפ יד ףיוא:
 ;ןענעכערּפָא ךיז ךיא לעװ קעּב יד טימ ןּוא
 ,עדַאטס ןייז ןָא טכַאדעג טָאה תֹואָבצ ןּופ טָאג םורָאװ

 ,הדּוהי ןּופ זיוה םעד
 .המחלמ ןיא דרעּפטכַארּפ ןייז יװ יז טכַאמ ןּוא
 ,ןייטשלקניװ רעד םיא ןּופּי

 ,לקעלפ סָאד םיא ןּופ
 ,המחלמ ןּופ ןניוּב רעד םיא ןּופ

 8 י-/ ט

 .ךײלנַאּב רעקיטלעװעג רעדעװטעי ןײגסױרַא טעװ םיא ןּופ
 םירֹוּביג יװ ןייז ןלעװ ײז ןּוא
 ,המחלמ ןיא ןסַאג יד ןּופ טיוק םעד ןטערט סָאװ
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 ,ייז טימ ןייז טעװ טָאג םורָאװ ,ןעמּוקייּב ןלעװ יז ןּוא
 .ןרעװ טמעשרַאפ ןלעװ דרעפ ףיוא רעטיר יד ןּוא
 ,הדּוהי ןּופ זיוה סָאד ןקרַאטש לעװ ךיא ןּוא*
 ,ןפלעה ךיא לעװ ףסֹוי ןּופ זיוה סָאד ןּוא
 ;ןעמירַאּברעד יז ּוט ךיא םורָאװ ,ןרעקמּוא יז לעװ ךיא ןּוא
 ,טוָאלרַאפ טינ לָאמנייק יז טלָאװ ךיא יװ ןייז ןלעװ יז ןּוא
 .ןרעפטנע יז לעװ ןּוא ,טָאג רעיײז הוהי ןיּב ךיא םורָאװ
 ,רוּביִג ַא יװ ןייז טעװ םירפא ןּואי
 ;ןיײװ ןּופ יװ ךַאלײרפ ןייז טעװ ץרַאה רעייז ןּוא
 ,ןעיירפ ךיז ןּוא ןעז ןלעװ ןיז ערעייז ןּוא
 .טָאנ טימ קיטסּול ןייז טעװ ץרַאה רעייז
 ,ןעלמַאזנייַא יז לעװ ןּוא ,ײז ּוצ ןרעצּומש לעװ ךיא*
 ;ןויילסיוא יז ּוט ךיא םורָאװ
 .טרעמעג ךיז ןּבָאה יז יװ ןרעמ ךיז ןלעװ יז ןּוא
 ,רעקלעפ יד ןשיװצ ןעייזעצ יז לעװ ךיא ,ָאי
 ,ןענָאמרעד ךימ יז ןלעװ ןשינעטײװ יד ןיא רעּבָא
 ,רעדניק ערעייז טימ ןּבעלרעד ןלעװ יז ןּוא
 .ןרעקמּוא ךיז ןלעו ןּוא
 ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןרעקמּוא יז לעװ ךיא ןּוא"

 ;ןעלמַאזניַא יז ךיא לעװ רּוׁשַא ןּופ ןּוא
 ;ןעגנערּב יז ךיא לעװ ןֹונָבל ןּוא דָעלִג דנַאל ןייק ןּוא
 .ןקעלק טינ יז טעװ סע ןּוא
 ,םי ןרעּביא ןיײנרעּבירַא טעװ טסננַא ןַא ןּואי*

 ,םי ןפיוא ןלעװ ןגָאלש טעװ רע ןּוא
 ,סולינ ןּופ ןשינעפיט עלַא ןרעו ןלעװ טנקירטענסיוא ןּוא
 ,רּושַא ןּופ ץלָאטש רעד ןרעװ טעװ טרעדינעג ןּוא
 .ןרעװ ןָאטענּפָא טעװ םִיַרצִמ ןּופ רעטּפעצ רעד ןּוא
 ,טָאג טימ ןקרַאטש יז לעװ ךיא ןּוא*
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 -,ןייג יז ז ןלעװ ןעמָאנ ןייז ןיא ןּוא
 .טָאג טגָאז

 ,ןריט ענייד ,ןֹונָבל ,ןפעי אי
 ;ןרעדעצ ענייד ןרעצרַאפ רעייפ ַא לָאז ןּוא

 ,ןלַאפעג זיא רעדעצ רעד םורָאװ ,סערּפיצ , רעמָא*
 ;ןרָאװעג טסיװרַאפ ןענייז עקיטכַאמ יד ליװ
 ,ןָשֶּב ןּופ רעמיוּבנכײא ,טרעמָאי
 .טרעדינעג זיא דלַאװ רעטסעפ רעד םורָאװ
 - - ,רעכּוטסַאּפ יד ןּופ הללי ַא !ךרָאה;
 .טכַארּפ רעייז זיא ןרָאװעג טסיװרַאפ םורָאװ
 | ,ןּבַײלגנוי ןּופ לירּבעג ַא !ךרָאה
 יז ןופ דלעװעג סָאד זיא ןרָאװעג טסיװרַאפ םורָאװ
 :רַאה ןיימ טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא*
 ,גנוטייט ןּופ ףָאש יד רעטיפ
 ,קידלוש טינ ןרעוו ןּוא ,יײז ןטייט רעפיוק ערעיײיז סָאװי
 :ןגָאז רעפיוקרַאפ ערעייז ןּוא
 ;ךייר רעװ ךיא םורָאװ ,טָאג זיא טּביױלעג
 .ייז ףיוא טינ ךיז ןעמירַאּברעד רעכּוטסַאּפ ערעייז ןּוא
 ןעמירַאּברעד רעמ טינ ךיז לעװ ךיא םורָאװ"
 ,טָאג טגָאז ,דנַאל ןּופ רעניֹוװַאּב יד ףיוא
 ,ןשטנעמ םעד רעּביא רעפטנע ךיא ,עז ןּוא
 ,רבח ןייז ןּופ טנַאה רעד ןיא ןכַאלטיא
 ,ךלמ ןייז ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּוא
 ,דנַאל סָאד ןסיוטשעצ ןלעװ יז ןּוא
 .טנַאה רעייז ןּופ ןייז ליצמ טינ לעװ ךיא ןּוא

 ,רָאװרַאּפ ,גנּוטײט ןּופ ףָאש יד טרעטיפעג ּבָאה ךיא ןּואי
 יװצ ןעמּונעג רימ ּבָאה ךיא ןּוא ,ףָאש יד ןּופ עטסמערָא יד
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 םענייא ןּוא ,י"טייקילעוטַײל,ןפּורעג ךיא ּבָאה םענייא ,סנקעטש
 יד טרעטיפעג ּבָאה ךיא ןּוא ,?"גנודניּברַאפ, ןפורעג ךיא ּבָאה
 ןיא רעכּוטסַאּפ ירד יד טגיליטרַאפ ּבָאה ךיא ןּוא* .ףָאש
 ,ייז טימ קידלּודעגמּוא ןרָאװעג זיא לעז ןיימ ןּוא .שדֹוח ןייא
 - ּבָאה ךיא ןּוא" .רימ טימ טלקעעג ךיז טָאה לעז רעייז ךיוא ןּוא
 :טגָאזעג

 ;ןרעטיפ טינ ךייַא לעװ ךיא
 7 ,ןּברַאטש לָאז ,טּברַאטש סָאװ יד
 ,ןרעװ טגיליטרַאפ לָאז ,טגיליטרַאפ טרעוו סָאװ יד ןּוא
 .שיילפ סנרעדנַא רעד ענייא ןסע ןלָאז עקירעּביא יד ןּוא

 ּבָאה ןּוא ,'טייקילעוטײל, ןקעטש ןיימ ןעמּונעג ּבָאה ךיא ןּואי"
 ּבָאה ךיא סָאװ דנּוּב ןיימ ןרעטשרַאפ ּוצ ידּכ ,טקַאהעצ םיא
 טרעטשרַאפ זיא רע ןּוא* .רעקלעפ עלַא טימ ןסָאלשעג
 ןּבָאה סָאװ ףָאש ןּופ עטסמערָא יד ןּוא ,גָאט םענעי ןיא ןרָאװעג
 סָאד ויא סָאד זַא רעכיז טסּוװעג ןּבָאה ,רימ ןָא ןטלַאהעג ךיז
 זיא סע ּביױא :טגָאזעג יז ּוצ ּבָאה ךיא ןּואי* .טָאג ןּופ טרָאװ
 -רַאפ ,טינ ּביוא ןּוא ,ןיול ןיימ רימ טיג ,ןגיוא ערעיײַא ןיא טּוג
 -רעּבליז קיסיירד ןיול ןיימ ןגיֹוװעגּפָא יז ןּבָאה .ךייַא טדיימ
 רעד ןיא ןײרַא םיא ףרַאװ :רימ ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה* .קיטש
 .יז ייּב טרעוו ןיּב ךיא סָאװ טרעװ םענייש םעד ,רעמַאקצַאש
 סע ּבָאה ןּוא ,קיטשרעּבליז קיסיירד יד ןעמּונעג ּבָאה ךיא ןּוא
 ןוא+ .רעמַאקצַאש רעד ןיא ,טָאג ןּופ זיוה ןיא ןפרָאװעגנײרַא
 וצ ידּכ ,"ננּודניּברַאפ, ,ןקעטש ןטײװצ ןיימ טקַאהעצ ּבָאה ךיא
 .לארׂשי ןשיװצ ןּוא הדוהי ןשיוצ טפַאשרעדירּב יד ןרעטשרַאפ

 :טנָאזעג רימ ּוצ טָאה טָאג ןּואי* -
 .ךּוטסַאּפ ןשירַאנ ַא ןּופ םילּכ יד ךָאנ ריד םענ
 ,דנַאל ןיא ךּוטסַאּפ ַא ףיוא לעטש ךיא ,עז םורָאװ"

 ;ןרעמיק טינ ךיז רע טעװ עטניליטרַאפ יד םּוא סָאװ
 .םיִלְבֹח ב .םַעֹנ *



 ,ןכוופיוא טינ רע טעװ עגנּוי יד
 ,ןליײה טינ רע טעװ ענעכָארּבעצ יד ןּוא
 ,ןזײּפש טינ רע טעװ עטנּוזעג יד
 ,ןסעפיוא רע טעװ רעטעפ רעד ןּופ שיילפ סָאד ןּוא
 .ןקַאנקעצ רע טעװ ןעיולק ערעייז ןּוא

 ,ךּוטסַאּפ ןקיטשינ םעד ּוצ ײװיי
 !ףָאש יד טזָאלרַאפ סָאװ
 ,םערָא ןייז ףיוא דרעװש ַא
 !גיױא ןטכער ןייז ףיוא ןּוא
 ,ןרעװ טרַאדעגנייַא ןרַאד לָאז םערָא ןייז
 !ןרעװ טלקנוטרַאפ לקנוט לָאז גיוא טכער ןייז ןּוא

 :לארׂשי ףיוא טרָאװ סטָאג ןּופ האובנ ידי בי
 ,ןעלמיה יד טײרּפשעגסױא טָאה סָאװ ,טָאג טגָאז ױזַא

 ,דרע יד טסעפטנּורגעג ןּוא
 .םיא ןיא ןשטנעמ ןופ טסייג םעד טמערופעג ןּוא
 שינעלמּוטרַאפ ןּופ רעכעּב ַא רַאפ םִיַלָׁשּורי ךַאמ ךיא ,עזי
 ;םּורַא דנּור תומּוא עלַא רַאפ
 ןייז ןומ טעװ הדּוהי ךיוא ןּוא
 .םִיַלָשּורי ףיוא גנּורעגעלַאּב ןיא
 ,גָאט םענעי ןיא ןייז טעװ סע ןּואי
 ,תומּוא עלַא רַאפ ןײטשטסַאל ַא םִיַלָשּורי ןכַאמ ךיא לעװ
 ךיז ףיוא יז ןדָאל סָאװ עלַא
 ;ןסײרנָא ןדנּוװ ךיז ןלעװ
 ריא ןנעקַא ךיז ןלעװ ןעלמַאזנייַא ןּוא
 .דרע רעד ןּופ רעקלעפ עלַא
 ,טָאג טגָאז ,גָאט םענעי ןיאי
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 ,טײקטלּודעצ טימ דרעפ ךַאלטיא ןגָאלש ךיא לעװ
 ;תענּושמ טימ רעטייר ןייז ןּוא
 הדּוהי ןּופ זיוה םעד ףיוא ןּוא
 .ןגיוא עניימ ןפָא ןטלַאה ךיא לעװ
 תומּוא יד ןּופ דרעפ ךַאלטיא ןּוא
 .טייקדנילּב טימ ןגָאלש ךיא לעװ
 :ןצרַאה רעייז ןיא ןגָאז ןלעװ הדּוהי ןּופ ןטשריפ יד ןּואי
 ,םִיַלָשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב יד רימ ּוצ ןענייז טײקרַאטש ַא
 .רַאה רעייז תֹואָבצ ןּופ טָאג ךרּוד
 הדּוהי ןּופ ןטשריפ יד ןכַאמ ךיא לעװ גָאט םענעי ןיא'
 ,ץלָאה ןשיװצ ּפָאטרעײפ ַא יו

 ,ןּברַאג ןשיװצ ץלָאהדנַארּב ַא יװ ןּוא = |
 סקניל ףיוא ןּוא סטכער ףיוא ןרעצרַאפ ןלעװ יז ןּוא = |

 ;םּורַא דנּור תומּוא עלַא
 .םִיַלָׁשּורי ןיא-טרָא ריא ףיוא ןציז רעדיװ טעװ םִיַלְשּורי ןּוא
 ,ןטשרע םּוצ הדּוהי ןּופ ןטלעצעג יד ןפלעה טעװ טָאג ןּואי

 ,דוד ןּופ זיוה םעד ןּופ טכַארּפ יד ידּכ = -
 ,םִיַלָׁשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןּופ טכַארּפ יד ןּוא =

 .הדּוהי רעּביא ןסיירג טינ ךיז לָאז
 .ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןעמערישַאּב טָאג טעװ גָאט םענעי ןיא* = |

 ,םִיַלָשּורי
 יװ ןייז גָאט םענעי ןיא טעװ יז ןשיװצ רענעלַאפעג רעד ןּוא

 !דול
 ,טָאג ַא יװ דוד ןּופ זיוה סָאד ןּוא
 .ייז רַאפ הדּוהי ןּופ ךאלמ ַא יו ןּוא
 ,גָאט םענעי ןיא ןייז טעװ סע ןּוא
 רעקלעפ עלַא ןגיליטרַאפ ּוצ ןכּוז ךיא לעװ
 .םִיַלָשּורי ףיוא ןעמּוק סָאװ

 א ר
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 ,דוד ןּופ זיוה םעד ףיוא ןסינסיוא לעװ ךיא ןּוא:י
 ,םִיַלָׁשּורי ןּופ רעניוװַאּב יד ףיוא ןּוא
 ,טעּבעג ןּוא טייקילעוטײל ןּופ טסייג ַא
 רימ ּוצ ןקּוק ןלעװ יז ןּוא
 ,ןכָאטשרעד ןּבָאה יז סָאװ ןכַאלטיא ןגעו
 םיא ףיוא ןגָאלק ןלעװ ןּוא
 ,ןקיצנייאנייא ןַא ףיוא טגָאלק עמ יװ
 .רוָכּב ַא ךָאנ ךיז טרעטיּב עמ יװ םיא ךָאנ ןרעטיּב ךיז ןּוא
 ,םִיַלָשּורי ןיא גָאלק יד ןייז סיורג טעװ גָאט םענעי ןיאיי

 .ןֹודְנִמ לָאט ןיא ןֹומְרדַדַה ןּופ גָאלק יד יו יױזַא
 ;רעדנּוזַאּב תוחּפשמ תוחּפשמ ןגָאלק טעװ דנַאל סָאד ןּואיי

 ,רעדנּוזַאּב דוד ןּופ זיוה םעד ןּופ החּפשמ יד
 ;רעדנּוזַאּב רעּבײװ ערעייז ןּוא
 ,רעדנוזַאּב ןֶתָנ ןּופ זיוה םעד ןּופ החּפעמ יד
 ;רעדנּוזַאּב רעּבײװ ערעייז ןּוא
 ,רעדנּזַאּב יִוֵל ןּופ זיוה םעד ןּופ החּפשמ ידי

 ;רעדנּוזַאּב רעּבײװ ערעייז ןּוא
 ,רעדנּוזַאּב םיִעמִׁש יד ןּופ החּפשמ יד
 ;רעדנּוזַאּב רעּביײװ ערעייז ןּוא
 ,ןּבילּבעג ןענייז סָאװ תוחּפשמ עלַא*

 ,רעדנּוזַאּב תוחּפשמ תוחּפשמ
 .רעדנּוװַאּב רעּבײװ ערעייז ןּוא

 לַאװק ַא ןענעפע ךיז טעװ גָאט םענעי ןיאי ןֹי
 ,םִיַלָשּורי ןּופ רעניוװַאּב יד רַאפ ןּוא ,דוד ןּוּכ זיוה םעד רַאפ

 .ןעגנערּפש רַאפ ןּוא ןקינײר רַאפ
 ,גָאט םענעי ןיא ןייז טעװ סע ןּוא
 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז
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 ,דנַאל ןּופ ,רעדליּבנצעג יד ןּופ ןעמענ יד ןדיינשרַאפ ךיא לעװ
 ;ןרעװ טכַאדעג טינ רעמ ןלעוו יז ןּוא
 טייקניירמּוא ןּופ טסייג םעד ןּוא םיאיבנ יד ךיוא ןּוא
 .דנַאל ןּופ ןפַאשּפָא ךיא לעװ

 ,ןנָאז תואיבנ ץלַא ךָאנ טעװ רעצימע זַא ,ןייז טעװ סע ןּואי
 םיא ןּבָאה סָאװ רעטומ ןייז ןּוא רעטָאפ ןייז םיא ּוצ ןגָאז ןלעװ
 טנָאזעג ּוטסָאה ןניל םורָאװ ,ןּבעל ןּבײלּב טינ טסרָאט :ןרָאּבעג
 ןּבָאה סָאװ רעטּומ ןייז ןּוא רעטָאפ ןייז ןּוא ;טָאג ןּופ ןעמָאנ ןיא
 ןוא*  .ןגָאז תואיבנ טעװ רע זַא ,ןכעטש םיא ןלעװ ,ןרָאּבעג םיא
 ןעמעש םיאיבנ יד ךיז ןלעװ ,גָאט םענעי ןיא ןייז טעװ סע

 יז ןּוא ;ןגָאז תואיבנ טעװ רע ןעו ,גנּואעז ןייז טימ רעכַאלטיא |

 טעװ רע ןּוא* .ןרַאנ ּוצ ידּכ לטנַאמ ןקירָאה ַא ןָאטנָא טינ ןלעװ
 ,ךיא ןיּב רעטעּברַאדרע ןַא ןַאמ ַא ,ךיא ןיּב איבנ ןייק טינ :ןגָאז
 ןיימ ןּופ טכַאמעג ךימ ןעמ טָאה ןשטנעמדרע ןַא רַאפ םורָאװ
 עקיזָאדיד ןענייז סָאװ :םיא ּוצ ןגָאז טעװ עמ זַא ןּוא" .ןָא טנגּוי

 ןגירקעג ךיא ּבָאה סָאד :ןגָאז רע טעװ ?טנעה ענייד ןשיװצ ןדנּוװ = -
 .טניירפ עטוג עניימ ןּופ זיוה ןיא ןגָאלשענ

 ,ךּוטסַאּפ ןיימ ףיוא ,דרעוװש ,ךיז קעוורעדי
 !טרבחענּוצ רימ ּבָאה ךיא סָאװ ןַאמ םעד ףיוא ןּוא
 ;תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז
 ;ןרעװ טײרּפשעצ ןלָאז ףָאש יד ןּוא ,ךּוטסַאּפ םעד ןָאלש
 .ןעגנוי יד ףיוא טנַאה ןיימ ןרעק לעװ ךיא ןּוא
 ;טָאג טגָאז ,דנַאל ןצנַאג ןיא ןעשעג טעװ סע ןּואי
 ,ןייגרַאפ ןּוא ןרעװ ןטינשרַאפ ןלעװ ןירעד ןליײט ײװצ
 .ןירעד ןּביילּב טעװ קלחיטירד ַא ןּוא
 . ,רעייפ ןיא קלחיטירד םעד ןעננערּב לעװ ךיא ןּוא
 -. ,רעּבליז טרעטייל עמ יװ ןרעטַײל יז לעװ ןּוא
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 ;דלָאג טווּורּפ עמ יװ ןװּורּפ יז לעװ ןּוא
 ;ןרעפטנע םיא לעװ ךיא ןּוא ,ןעמָאנ ןיימ ןפּור טעװ רע
 ,קלָאפ ןיימ זיא רע :גָאז ךיא
 .טָאג ןיימ זיא הוהי :ןגָאז טעװ רע ןּוא

 ,טָאג ייּב טמּוק גָאט ַא ,עזי 'דֹי
 .ריד ןיא ןרעװ טלײטעצ טעװ ּביור ןייד ןּוא

 רעקלעפ עלַא ןעלמַאזנייַא לעװ ךיא ןּוא*
 ;המחלמ ףיוא םִיַלָשּורי ןייק
 ,ןרעװ ןעגנּוװצַאּב טעװ טָאטש יד ןּוא
 ,ןרעװ טּביױרעצ ןלעװ רעזייה יד ןּוא
 ;ןרעװ טדנעשעג ןלעװ רעּבײװ יד ןּוא
 ,קעװַא תולג ןיא טעװ טָאטש עּבלַאה ַא ןּוא
 קלָאפ םעד ןּופ טשער רעד רעּבָא
 .טָאטש ןּופ ןרעװ ןטינשרַאפ טינ טעװ
 ,ןײנסױרַא טעװ טָאג ןּוא*

 ,רעקלעפ ענעי טימ ןטלַאה המחלמ טעװ ןּוא
 .טיירטש ןּופ גָאט ןיא ןטלַאה המחלמ ןייז תעּב יװ
 ,"םיתיֵזַה-רַה ןפיוא גָאט םענעי ןיא ןייטש ןלעװ סיפ ענייז ןּוא
 ,חרומ ןּופ םִיַלָשּורי רַאפ סָאװ
 ,טפלעה רעּביא ןטלַאּפש ךיז טעװ םיִתיִזַה-רַה רעד ןּוא
 ,ברעמ ּוצ ןּוא חרומ ּוצ
 ;לָאט ןסיורג ַא רעייז ףיוא
 ,ןופצ ןייק ןקּורקעװַא ךיז טעװ גרַאּב טפלעה ַא ןּוא
 .םורָד ןייק םיא ןּופ טפלעה ַא ןּוא
 ,גרעּב יד ןּופ לָאט םּוצ ןפיולטנַא טעװ ריא ןּואי

 .רעמיוּבטרעּבלײא ןופ גרַאּב רעד ײ
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 ;לַצָא ויִּב ןכיירג טעװ גרעּב יד ןּופ לָאט רעד םורָאװ
 "דרע רעד ןּופ ןפָאלעג טייז ריא יװ ןפיול טעװ ריא ןּוא

 שינרעטיצ
 ;הדּוהי ןּופ ךלמ םעד הֵיַּוע ןּופ געט יד ןיא
 ,ןעמּוק טעװ רַאה ןיימ טָאג ןּוא
 .ריד טימ עקילײה עלַא ןּוא
 גָאט םענעי ןיא :ןייז טעװ סע ןּואי
 ,טייקיטכיל ןייק ןייז טינ טעװ
 - .טייקטרעװילגרַאפ ןּוא טייקרעווש ַא טרעיינ
 ,גָאט זרעגנַאלנ ןייא ןייז טעװ סע ןּואי
 ,ןגָאט} סטָאג יװ טסּוװַאּב ןייז טעװ סָאװ
 ;טכַאנ טינ ןּוא גָאט טינ
 .קיטכיל ןרעװ טעװ טײצטנוװָא ּוצ ,ןייז טעװ סע רעּבָא
 ,גָאט םענעי ןיא ןייז טעװ סע ןּואי
 ,םִיַלָשּורי ןּופ ןרעסַאװ עקידעּבעל ןײגסױרַא ןלעװ
 ,םי ןטשרעדעפ םּוצ יז ןּופ טפלעה
 ;םי ןטשרעטניה םּוצ יז ןּופ טפלעה ןּוא
 .ןייז סע טעװ רעטניוו םּוא ןּוא רעמּוז םּוא
 ;דרע רעצנַאג רעד רעּביא ךלמ םּוצ ןייז טעװ הוהי ןּואי
 .רענייא ןעמָאנ ןייז ןּוא ,רענייא ןייז הוהי טעװ גָאט םענעי ןיא

 ,ןױלּפ רעד יװ ןרעװ טרעקרַאפ טעװ דנַאל עצנַאג סָאד*
 ;םִיַלָשּורי ןּופ םורָד ןיא ,ןֹומר ויּב עַבָנ ןּופ
 ,טרָא ריא ףיוא ןּביוהרעד ןציז טעװ יז ןּוא
 ,רעיוט ןטשרע ןּופ טרָא םעד זיּב ןימינּב ןּופ רעיוט םעד ןּופ
 ,רעיוטלקניװ םעד זיּב
 .ןרעטלעק סכלמ םעד ויּב לֵאנַנַח ןּופ םערּוט םעד ןּופ ןּוא
 | ,ןירעד ןציז ןלעװ יז ןּואי*
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 ,ןייז טינ רעמ טעװ גנוטסיװרַאפ ןייק ןּוא
 .טייקרעכיז ןיא ןציז טעװ םִיַלָשּורי ןּוא
 ןנָאלּפ טעװ טָאג סָאװ גָאלּפ יד ןייז טעװ סָאד ןּואי

 :םִיַלָשּורי ףיוא גירק ןיא סױרַא ןענייז סָאװ תומּוא עלַא
 ,סיפ ערעיײז ףיוא ןעַײטש יז יװ ןכירקעצ טעװ שיילפ רעייז
 ,רעכעל ערעיײז ןיא ןכירקעצ ןלעװ ןגױא ערעייז ןּוא
 .ליומ רעייז ןיא ןכירקעצ טעװ גנוצ רעייז ןּוא
 /  .,גָאט םענעי ןיא ןייז טעװ סע ןּואי*

 ,טָאג ןּופ המּוהמ עסיורג ַא ייז ףיוא ןרעװ טעװ
 ,טנַאה סנרעדנַא םעד רענייא ןּפַאכנָא ןלעװ יז ןּוא
 ,טנַאה סנרעדנַא ןגעק ןּבייהפיוא ךיז טעװ טנַאה סמענייא ןּוא
 םִיַלָשּורי ףיוא ןטלַאה המחלמ טעװ הדּוהי ךיוא ןּוא*

 ןרעװ טעװ טלמַאזעגניַא ןּוא
 ,םּורַא דנור רעקלעפ עלַא ןּופ געמרַאפ רעד
 .ליפ רעייז הענאלק ןּוא רעּבליז ןּוא דלָאג
 ,דרעפ םענּופ גָאלּפ יד ןייז טעװ ךיוא ױזַא ןּוא*

 ,לוייא םענופ ןּוא ,למעק םענופ ,לזייאליומ םענופ
 --תונחמ ענעי ןיא ןייז טעװ סָאװ המהּב רעכַאלטיא ןּופ ןּוא
 .גָאלּפ עקיזָאדיד יװ יװַא

 ןבילבעג זיא סָאװ רעכַאלטיא ,ןייז טעװ סע ןּוא*י
 ,םִיַלָׁשּורי וי ןעמוקעג ןענייז סָאװ רעקלעפ עלַא ןּופ
 רָאי רַאפ רֶאְי ןײנפױרַא טעװ
 .,תֹואָבצ ןּופ טָאג ,גיניק םעד ּוצ ןקּוּב ּוצ ךיז
 .תוּכוס ןּופ בוט-םוָי םעד ןטלַאה ּוצ ןּוא
 דרע רעד ןּופ תוחּפשמ יד ןּופ רעװ ,ןייז טעװ סע ןּואיי

 | םִיַלָשּורי ןייק ןײגפױרַא טינ טעװ סע
 ,תֹואָבצ ןּופ .טָאג ,גיניק םעד ּוצ ןְקּוּב ּוצ ךיז
 ;ןגער ןייק ןייז טינ יז ףיוא טעװ
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 טמּוק ןּוא ,ןיײנפױרַא טינ טעװ םִיַרצִמ ןּופ החּפשמ יד ּביוא ןּוא;*
 ,טינ

 ;ןסולינ רעד ןײגפורַאו טינ יז ףיוא טעװ
 ןגָאלּפ טעװ טָאג סָאװ גָאלּפ יד ןייז טעװ סָאד
 ןײנפױרַא טינ ןלעװ סָאװ רעקלעפ יד
 .תוּכּוס ןּופ בוט-םוָי םעד ןטלַאה ּוצ
 ,םִיַרצִמ ןּופ ףָארטש יד ןייז טעװ סָאדי*

 . ןינפױרַא טינ ןלעװ סָאװ רעקלעפ עלַא ןּופ ףָארטש יד ןּוא
 .תוּכּוס ןּופ בוט-םוי םעד ןטלַאה ּוצ

 גָאט םענעי ןיא
 ;"טָאג ּוצ קילײה, ןייטש דרעפ יד ןּופ ךַאלקעלג יד ףיוא טעװ
 ןייז ןלעװ זיוה סטָאג ןיא ּפעט יד ןּוא
 .חּבומ ןרַאפ סָאװ סנקעּבננערּפש יד יװ יװַא
 הדּוהי ןיא ןּוא םִיַלָׁשּורי ןיא ּפָאט רעדעװטעי ןּואיי

 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג ּוצ קילײה ןייז טעװ
 רעפּפָאטכַאלש ַא ןעננערּב סָאװ עלַא ןּוא
 ;ייז ןיא ןכָאק ןּוא ,יײז ןּופ ןעמענ ןּוא ןעמּוק ןלעװ
 רעלדנעה ןייק ןייז טינ רעמ טעװ סע ןּוא
 .גָאט םענעי ןיא תֹואָבצ ןּופ טָאג ןּופ זיוה ןיא
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 יִכָאְלַמ

 :ןיכָאלַמ ךרּוד לארׂשי ּוצ טרָאװ סטָאג ןּופ האובנ ידי א
 .טָאג טגָאז ,טַאהעג ּביל ְךייַא ּבָאה ךיא?

 ?טַאהעג ּביל ודנּוא ּוטסָאה סָאװ טימ :טגָאז ריא ןּוא
 ,טָאג טגָאז ?רעדּורּב ַא סבקעי וָׂשֵע טינ זיא
 ,טַאהעג ּביל ןבקעי ךיא ּבָאה ןגעװטסעד ןּופ
 ,טַאהעג טנייפ ךיא ּבָאה ןוָׂשֵע ןּואי
 ,שינעטסיװ ַא גרעּב ענייז טכַאמעג ןּוא
 .ןלַאקַאשירּבדמ רַאפ הלחנ ןייז ןּוא
 :טנָאז םֹודֶא ּביוא+
 ,ןרָאװעג טרעטשעצ ןענייז רימ,
 ,"תוברּוח יד ןעױּבּפָא רעדיװ ןלעװ רימ רעּבָא
 :טנָאזעג ױזַא תֹואָבצ ןּופ טָאג טָאה
 ,ןרעטשעצ לעװ ךיא ןּוא ,ןעיוּב ןלעװ יז
 ,טייקיטכעלש ןּופ קרַאמעג רעד ןפּור יז טעװ עמ ןּוא
 .קיּבייא ףיוא ןטלָאשרַאפ טָאה טָאג סָאװ קלָאפ סָאד ןּוא
 ,ןעז ןלעװ ןגיוא ערעײַא ןּואי
 :ןגָאז טעװ ריא ןּוא
 .לארׂשי ןּופ קרַאמעג םעד רעּבירַא סיורג זיא טָאג

 ,רעטָאפ ַא דובּכ טינ ןּוז ַא'
 ;רַאה ןייז טכענק ַא ןּוא
 ,רעטָאפ ַא ןיּב ךיא ּביױא זיא
 ?דובּכ ןיימ זיא ּוװַא
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 ,רַאה ַא ןיּב ךיא ּביוא ןּוא
 ?רימ רַאפ ארֹומ יד זיא ּוװַא
 תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז
 .ןעמָאנ ןיימ הזבמ טייז סָאװ ,םינהּכ ,ךייַא ּוצ
 ?ןעמָאנ ןייד הזבמ רימ ןענייז סָאװ טימ :טגָאז ריא ןּוא
 .זיּפש עקידרעװמּוא חּבזמ ןיימ ףיוא טננערּב ריא*
 ?טקידרעװמּוארַאפ ךיד רימ ןּבָאה סָאװ טימ :טגָאז ריא ןּוא
 .סאמנ זיא טָאג ןּופ שיט רעד :ןגָאז רעייַא טימ
 ,ןטכַאלש ּוצ סדנילּב ַא טנערּב ריא זַא ןואי
 !טינ זייּב ןייק ויא
 ,סקנַארק ַא ןּוא סקידעקניה ַא טננערּב ריא זַא ןּוא
 !טינ זייּב ןייק זיא
 ,טשריפ ןייד ּוצ טשרָאקַא סע ןענעג
 ,ןקיליװַאּב ךיד טעװ רע יצ
 ?ןעמענפיוא ךיד טעװ רעדָא
 .תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז
 ,טָאג ייּב טשרָאקַא טעּב דנּוצַא ןּואי

 !ןקילעזטײל זדנּוא לָאז רע = |
 ;ןעשעג סָאד זיא טנַאה רעיא ךרּוד
 ?ךייַא ןּופ ןצימע ןּופ םינּפ םעד ןעמענפיוא רע ןעק
 - .תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז
 ,ןריט יד ןסילשּוצ ךייַא ןּופ רעװ רָאג טלָאװ"

 !טסיזמוא חּבומ ןיימ ףיוא רעייפ ןדניצנָא טינ טלָאז ריא ןּוא
 ,ןּבָאה טינ ךייַא ליו ךיא
 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג טנָאז
 .טנַאה רעיא ןּופ ןּברק ןייק ןקיליװַאּב טינ לעװ ןּוא
 גנַאגרעטנּוא ריא ויּב ןּוא ןּוז רעד ןּופ גנַאגפיוא ןּופ םורָאװ'*

 ,רעקלעפ יד ןשיװצ סיורג ןעמָאנ ןיימ זיא

 ., 36 יש זי א
 ר -

( 
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 ןעמָאנ ןיימ ּוצ טכַארּבעג ךיוריײוו טרעװ טרָא ןכַאלטיא ןיא ןּוא
 ;ענײר רעפּפָאזייּפש ןּוא
 ,רעקלעפ יד ןשיווצ סיורג זיא ןעמָאנ ןיימ לײװ
 .תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז
 ;ןגָאז רעייַא טימ םיא טכעוושרַאפ ריא ןּוא*

 ,קידרעװמּוא זיא טָאג ןּופ שיט רעד
 .סאמנ זיא ,זייּפש ןייז ,טכּורפ ןייז ןּוא
 !אחריט ַא רַאפ סָאװ ,עז :טגָאז ריא ןּואי

 ,ףיורעד טוָאלּב ריא ןּוא
 ;תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז
 ,סטלונעג ַא טגנערּב ריא ןּוא
 ;סקנארק ַא ןּוא סקידעקניה ַא ןּוא

 ,ןּברק םעד טגנערּב ריא זַא ןּוא :
 ?טנַאה רעייַא ןּופ ןקיליװַאּב םיא ךיא לָאז
 .טָאג טנָאז

 ,רעקיטסיל רעד ןייז לָאז ןטלָאשרַאפ ןּואי*
 ,רכז ַא ָאד זיא עדַאטס ןייז ןיא סָאװ
 ;טָאג וצ סטרעלעפעג ַא טכַאלש ןּוא רדנמ זיא רע ןּוא
 ,ךיא ןיּב גיניק רעסיורג ַא םורָאװ
 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז
 .רעקלעפ יד ןשיװצ קיטכרָאפ זיא ןעמָאנ ןיימ ןּוא

 ךייַא ּוצ ,דנּוצַא ןוא ב
 :םינהֹּכ ריא ,גָאזנָא רעקיזָאדרעד זיא

 ,ןרעהּוצ טינ טעװ ריא ּביוא
 ,ןצרַאה ןיא ןעמענײרַא טינ טעװ ריא ּביוא ןּוא
 ,ןעמָאנ ןיימ ּוצ דובּכ ןּבעג ּוצ
 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז

 2 טאטע עי
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 ,הללק ַא ךייַא ףיוא ןקישנָא ךיא לעװ
 ,ןעשינעטערעג ערעיײַא ןטלישרַאּפ לעװ ךיא ןּוא
 ,ןטלישרַאפ יז ּוט ךיא ,ָאי
 .ןצרַאה םּוצ טינ טמענ ריא לײװ
 ;העירז רעד ףיוא ךייַא יב ןעײרשנָא לעװ ךיא ,טעוי

 ,רעמינּפ ערעײַא ףיוא טסימ ןטישעצ לעװ ךיא ןּוא
 ;תונּברק-בוט-םוִי ערעײַא ןּופ טסימ םעד
 .םיא טימ ןגָארטקעװַא ךייַא טעװ עמ ןּוא
 טקישעג ְךייַא ּבָאה ךיא וַא ןסיװ טעװ ריא ןּואּי
 ,גָאזנָא ןקיזָאדמעד
 ,יִוֵל טימ ןּבײלּב לָאז דנּוּב ןיימ ידּכ
 .תֹואָבצ ןּופ טָאג טנָאז
 ןעװעג םיא טימ זיא דנּוּב ןיימי
 ,ןּבעגעג םיא יז ּבָאה ךיא ןּוא ,דירפ ןּוא ןּבעל ףיוא
 ,טַאהעג ארֹומ רימ רַאפ טָאה רע ןּוא ,ארֹומ ףיוא
 .טסגנַאעג רע טָאה ןעמָאנ ןיימ רַאפ ןּוא
 ,ליומ ןייז ןיא ןעוװעג זיא תמא ןּופ הרֹוּת יד*

 ;ןּפיל ענייז ףיוא ןענופעג טינ ךיז טָאה טכערמּוא ןייק ןּוא
 ,ןעגנַאגעג רימ טימ רע זיא טײקיטרַאּפטכער ןיא ןּוא דירפ ןיא
 .דניז ןּופ טרעקענּפָא רע טָאה ליפ ןּוא
 ,טפַאשנעק ןטיה ןפרַאד ןהֹּכ ןּופ ןּפיל יד םורָאװי
 ,ליומ ןייז ןּופ ןכּוז ןעמ ףרַאד הרֹוּת יד ןּוא
 .רע ּויא תֹואָבצ ןּופ טָאג ןּופ חילש רעד לײװ
 ,געװ ןּופ טרעקענּפָא ךיז טָאה ריא רעּבָאי
 -,הרֹוּת רעד ןיא ליפ ןעלכיורטש טכַאמעג טָאה ריא
 יִוֵל ןּופ דנּוּב םעד ןּברָאדרַאפ טָאה ריא
 .תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז
 טכַאמעג ךייַא ךיוא ךיא ּבָאה םּורדִי
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 וי. ןצנַאג םעד ייּב אי ןּוא הזבִנ
 ;ןגעוו עניימ טינ טיה ריא יװ קילדעװ
  .ץעועג ןיא ןשטנעמ טעװענַאש ןּוא

 ?ןעמעלַא ודנּוא ייּב רעטָאפ ןייא טינ זיא*
 ?ןפַאשַאּב טָאג ןייא טינ ּודֵנּוא טָאה
 ,ןרעדנַא ןָא רענייא ןשלעפ רימ ןלָאז סָאװרַאפ
 ?ןרעטלע ערעודנוא ןופ דנוּב םעד ןכעװשרַאפ וצ
 .,הדּוהי טָאה טשלעפעג'י

 ןרָאװעג ןָאטעג זיא טייקידרעװמּוא ןּוא
 ,םִיַלָשּורי ןיא ןּוא לארׂשי ןיא
 הדּוהי טָאה טכעוושרַאפ םורָאװ
 ,טַאהעג ּביל טָאה רע סָאװ הוהי ןּופ טייקילײה יד
 .טָאג ןדמערפ ַא ןּופ רעטכָאט יד טנַאמַאּב טָאה ןּוא
 ,סָאד טּוט סָאװ ןַאמ םעד ייּב ןדיינשרַאּפ טעװ טָאג

 ,בקעי ןופ ןטלעצעג יד ןּופ רערעפטנע ןַא ןּוא רעפּור ַא
 ,תֹואָּבִצ ןּופ טָאג ּוצ ןּברק ַא טגנערּב סָאװ םעד ןּוא
 :סָאװטָא ריא טּוט סנטייװצ ןוא-*

 .ןרערט טימ טָאג ןּופ חּבומ םעד טקעדַאּב ריא
 .,שינעצפיו טימ ןּוא ןיײװעג טימ
 ,ןּברק םּוצ ןרעק טינ רעמ ךיז ןעק רע זיּב
 .טנַאה רעייַא ןּופ גנּוקיליװַאּב טימ ןעמעננָא םיא ןּוא
 -?סָאװרַאפ :טגָאז ריא ןּוא+

 תודע זיא טָאג ליוו
 ,טנווי ןייד ןּופ ּבײװ רעד ןּוא ריד ןשיװצ
 ,ריא ןָא טשלעפעג טסָאה ּוד סָאװ
 ,עטרבח ןייד זיא יז םגה
 .דנּוּב ןייד ןּופ ּבײװ יד ןּוא



 יכאלמ 2 115 ב

 ןָאט טינ סָאד טעװ רענייא ןייק ןּוא;*
 .טסייג ןּופ ּביילּברעּביא ןַא טָאה סָאװ
 ?רענייא רעדעװטעי טננַאלרַאפ סָאװ םורָאװ
 .טָאג ןּופ ןעמָאז ַא
 ,טימעג רעיא ןיא טיהענּפָא ןייז ריא טלָאז םּורד
 .ןשלעפ טינ ןעמ לָאז טנגוי ןייז ןּופ ּבײװ רעד ןָא ןּוא
 ,גנּודייש טנייפ ּבָאה ךיא םורָאװי*

 ,לארׂשי ןּופ טָאג רעד הוהי טנָאז
 ,טכערמּוא טימ דײלק ןייז טקעדַאּב סָאװ םעד ןּוא
 ;תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז
 ,טימעג רעייַא ןיא טיהעגּפָא ןייז ריא טלָאז םּורד
 .ןשלעפ טינ טלָאז ריא זַא

 ,דיײר ערעיײַא טימ טָאג טכַאמעג דימ טָאה ריאיי
 ?טכַאמעג דימ רימ ןּבָאה סָאװ טימ :טגָאז ריא ןּוא
 ,זייּב טּוט סָאװ רעכַאלטיא :ןגָאז רעייַא טימ
 ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טּוג זיא
 ;ןּבָאה רע ליװ יז ןּוא
 ?טיקיטבערעג ןּופ טָאג רעד זיא ּוװ ,רעדָא

 ,חילש ןיימ קיש ךיא ,עזי }
 ,רימ רַאפ געוו םעד ןעמַארּפָא טעװ רע ןּוא
 לּפמעט ןייז ןיא ןעמּוק טעװ גנילצולּפ ןּוא
 ;טכוז ריא ןעמעוו רַאה רעד
 ,טרעגַאּב ריא ןעמעוו דנּוּב ןּופ חילש רעד ןּוא
 .תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז ,רע טמּוק טָא
 ?ןעמּוק ןייז ןּופ גָאט םעד ןטלַאהסיוא ןעק רעוװ ןּואי
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 ?ךיז טזײװַאּב רע ןעו ,ןײטשַאּב ןעק סָאװ רעד זיא רעװ ןּוא
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 ,רעצלעמש םעד ןּופ רעייפ יו זיא רע םורָאװ
 .רעשעוו ןּופ גיול יװ ןּוא
 ,רעּבליז ןּופ רעקינײר ַא ןּוא רעצלעמש ַא יװ ןציז טעװ רע ןּוא*
 ,יִוֵל ןּופ רעדניק יד ןקינײר טעװ ןּוא
 ;רעּבליז יו ןּוא דלָאג יװ ןרעטייל יז ןּוא
 טָאג ּוצ ןעגנערּב ןלעװ יז ןּוא
 .טייקיטכערעג ןיא תונּברק
 טָאג ייּב ןייז טעװ טנײלעגנָא ןּוא
 ,םִיַלָשּורי ןּוא הדּוהי ןּופ ןּברק רעד
 ,לָאמַא ןּופ געט יד ןיא יװ
 .ןרָאי עקיטייצרַאפ ןיא יו ןּוא
 ,ךייַא ףיוא טּפשמ םּוצ ןענענעג לעװ ךיא ןּוא*
 . ,תודע רעלעשַא ןייז לעװ ךיא ןּוא
 ,םיפאֹונ יד ןגעקַא ןּוא ,םיפשכמ יד ןגעקַא
 ,שלַאפ ןרעווש סָאװ יד ןנעקַא ןּוא
 ,ןיול ןייז ןּופ רעטעּברַאנױל םעד ןּבױר סָאװ יד ןגעקַא ןּוא
 ,םותי םעד ןּוא הנמלַא יד
 ,ןדמערפ םעד ןעדווירק ןּוא
 ,רימ רַאפ ארֹומ ןייק טינ ןּבָאה ןּוא
 .תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז
 ,טינ ךיז רעדנע טָאג ךיא רעּבָא"
 .ןרעװ טדנעלרַאפ טינ טעװ בקעי ןּופ רעדניק ריא ןּוא

 ןָא ןרעטלע ערעיײַא ןּופ געט יד ןּופי
 ;טיהעג טינ ייז ןּוא ,ןצעזעג עניימ ןּופ טרעקענּפָא ךיז ריא טָאה
 ,ךייַא ּוצ ןרעקמּוא ךיז לעװ ךיא ןּוא ,רימ ּוצ םּוא ךייַא טרעק
 .תֹואָבצ ןּופ טָאג טנָאז
 ?ןרעקמּוא ךיז רימ ןלָאז סָאװ ןגעוו :טגָאז ריא רעּבָא

= 
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 ,טָאג ןּבױרַאּב שטנעמ ַא ףרַאד יצי
 ?ךימ טּבױרַאּב ריא סָאװ
 ?ךיד רימ ןּבױרַאּב סָאװ ןיא :טגָאז ריא ןּוא
 .גנודײשּפָא רעד ןּוא רׂשעמ םעד ןיא
 ,ןטלָאשרַאפ הללק ַא טימ טייז ריאי
 ,ךימ ריא טּבױרַאּב ןגעװטסעד ןּופ
 .קלָאפ עצנַאג סָאד
 ,זױהצַאש ןיא רׂשעמ ןצנַאג םעד טננערּביי

 ,זיוה ןיימ ןיא זייּפש ןייז לָאז ןּוא
 ,טימרעד טשרָאקַא ךימ טוװורּפ ןּוא
 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז
 ,למיה ןּופ רעטצנעפ יד ןענעפע טינ ךייַא לעװ ךיא ּביױא
 הכרּב ַא ןסינּפָארַא טינ ךייַא לעװ ןּוא
 .גּונעג רעּביא ויּב
 ,רערעצרַאפ םעד ףיוא ןגעװטרעיײַא ןּופ ןעיײרשנָא לעװ ךיא ןּואי

 ,דרע רעד ןּופ טכּורפ יד ןטסיװרַאפ טינ ךייַא טעװ רע ןֹוא
 ,דלעפ ןיא ןפרַאװרַאפ טינ טעװ קָאטשנײװ רעייַא ןּוא
 .תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז
 ,ךַאלקילג ןצַאש ְךייַא ןלעװ רעקלעפ עלַא ןּואיי

 ,דנַאל טשטניװעג ַא ןייז טעװ ריא םורָאװ
 .תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז
 ,רימ ןגעק דיר ערעיַא ןענייז טיישרַאפ*

 .טָאג טגָאז
 ?ריד ןגעקַא טדערעג רימ ןּבָאה סָאװ :טגָאז ריא ןּוא
 ,טָאג ןעניד זיא טסיזמּוא, :טגָאזעג טָאה ריא'*

 ,גנוטיה ןייז טיהעג ןּבָאה רימ זַא סױרַא טמּוק סָאװ ןּוא
 רעטצניפ ןעגנַאגעגמּוא ןענייז רימ זַא ןּוא
 !תֹואָבצ ןּופ טָאג ןגעװ ןּופ
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 :עקיליװטּומ יד ךַאלקילג רימ ןצַאש דנּוצַא ,זיא
 ,םטכעלש ןעּוט סָאװ יד ןענייז ןרָאװעג טכירענפיוא ,ָאי

 .ןרָאװעג ןענּורטנַא ןענייז ןּוא ,טָאנ טװּורּפעג ןּבָאה ײז ,ָאי

 עקיטכרָאפסטַאג יד ןּבָאה לָאמסנעדי*
 !עדנַא ם רבי ש +צ רענייא ט ש דערענ

 ,טרעהעגוצ ןּוא ןעמּונרַאפ טָאה טָאג ןּוא
 ,םיא יב ןרָאװעג ןּבירשעגנָא זיא גנונָאמרעד ןּופ ְךּוּב ַא ןּוא
 .ןעמָאנ ןייז ןָא ןטכַארט ןּוא ,טָאג ןטכרָאפ סָאװ יד רַאפ

 ,סננייא רעייט ַא א רימ ןלעװ יז ןּואיי
 תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז
 ;רעשַאּב ךיא סָאװ גָאט םעד ןיא
 ייֵז ףיוא ניראברעד ךיז לעװ ךיא ןּוא
 .םיא טניד סָאװ ןּוז ןייז ףיוא ךיז טמירַאּברעד ןַאמ ַא יװ
 ןעזני יא רעדיװ טעװ ריא ן ןרצ איי

 ,עשר םעד ןּוא קידצ םעד ןשיװצ
 ,טָאג טניד סָאװ םעד ןשיװצ
 .טינ םיא טניד סָאװ םעד ןּוא
 ,טמוק גָאט רעד ,עז םורָאװ'י

 ,ןוויוא ןַא יװ טנערּב רע
 סטכעלש ןעּוט סָאװ עלַא ןּוא עקיליװטּומ עלַא ןּוא
 ,יורט צו = היפ = ולצדװ

 * ןוו ן,? / ש

 ,טמּוק סָאװ גָאט רעד

 ןזָאלרעּביא טינ ַײז טעװ רע זַא
 .גײװצ:ַא רעדָא לצרָאװ ַא
 ,ןעמָאנ ןיימ רַאפ ארֹומ טָאה סָאװ ,ךייַא רעּבָא*

 טײקיטכערעג ןופ ןיז יד ןיינפיוא טעװ
 ;ןעלעלפ עריא ןיא גנּולײה טימ
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 ןעגנירּפש טעװ ןּוא ןײגסױרַא טעװ ריא ןּוא
 .לַאטש ןּופ רעּבלעק יװ
 ,םיעשר יד ןקירדּוצ טעװ ריא ןּואי

 טירטסּופ ערעייַא רעטנּוא שַא ןייז ןלעװ יז םורָאװ
 ,רעשַאּב ךיא סָאװ גָאט םעד ןיא
 .תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאז

 ,ןהשמ טכענק ןיימ ןּופ הרֹוּת יד טקנעדעגי
 ,לארׂשי ץנַאג רַאפ בֵרֹוח ןיא ןלױפַאּב םיא ּבָאה ךיא סָאװ
 .ןצעזעג ןּוא םיקוה
 ךייַא ּוצ קיש ךיא ,טעז=

 ,איבנה ּוהָילַא
 ,טָאג ןּופ גָאט רעד טמּוק סע רעדייא
 .רעקידארֹומ רעד ןּוא רעסיורג רעד
 ,רעדניק ּוצ ןרעטלע ןּופ ץרַאה סָאד ןרעקמּוא טעװ רע ןּוא

 ,ןרעטלע ערעײז ּוצ רעדניק ןּופ ץרַאה סָאד ןּוא
 ,ןעמּוק טינ לָאז ךיא ידּכ
 .גנוטסיװרַאפ טימ דנַאל סָאד ןגָאלש ןּוא

 ךייַא ּוצ קיש ךיא ,טעז

 ,איבנה ּוהָיְלַא

 ,טָאג ןּופ גָאט רעד טמוק סע רעדייא

 .רעקידארֹומ רעד ןּוא רעסיורג רעד
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 םיִלָהְּת
 רפס רעטשרע

 רעד ןיא ןעגנַאגעג טינ זיא סָאװ ןשטנעמ םעד ּוצ ליֹוװ

 א .םיעשר יד ןּופ הצע

 2 ?רעקלעפ יד ןרעדּור סָאװרַאּפ

 ןּוז ןַײז ןּופ ןפָאלטנַא זיא רע ןעו ,ןדוד ןופ רומזמ ַא

 : .ןעמֹולשבַא

 רומזמ ַא ;ליּפשנענּורטס טימ ,רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 -עג ןיימ טָאג ,רימ רעפטנע ,ףּור ךיא זַא .ןדוד ןּופ

 ֹד .רעטכער

 ןּופ רומזמ ַא ;תוליחנ ףיוא רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 .ה .טָאג ,רעטרעװ עניימ םענרַאפ .ןדוד

 ףיוא ,ליּפשנענּורטס טימ ,רעטסײמננַאזעג םעד רַאפ

 ּוטסלָאז סעּכ ןייד ןיא טינ .ןדוד ןּופ רומזמ :ַא ;תינימש

 ו .טָאג ,ןרסּומ ךימ

 ןּופ טָאג ּוצ ןעגנּוזעג טָאה רע סָאװ ,ןדוד ןּופ ןוינש ַא

 זי .רענימינּב םעד שוּכ ןגעװ

 ןּופ רומזמ ַא ;תיּתִנ ףיוא רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 ןעמָאנ ןײד זיא קיטכַארּפ יװ ,רַאה רעזדנּוא טָאג .ןדוד

 : .דרע רעצנַאג םעֶד ףיוא

 ןּופ רומזמ .ַא ;ןֵּבל-תּומ ףיוא רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 ט .ןצרַאה ןצנַאג ןימ טימ טָאג ןּבױל לעװ ךיא .ןדוד

 יי ?ןטײװרעד ןּופ-וטסיײטש ,טָאג ,סָאװרַאפ

 ךיא ּוט טָאג ןיִא .ןדוד ןּופ ,רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ
 גיי {| : .ןציש ךימ

 ֹח



 ןּופ רומזמ ַא ;תינימש ףיוא ,רעטסײמננַאזעג םעד רַאפ

 יד ךיז ןּבָאה טקידנעעג םורָאװ ,טָאג ,ףלעה .ןדוד

 .עמּורפ

 ןענַאװ זיּב .ןדוד ןּופ רומומ ַא ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 ?ןסעגרַאפ דימּת ךימ ּוטסעװ ,טָאג

 -רעדינ רעד .ןדוד ןּופ ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 .ןצרַאה ןייז ןיא טנָאז רעקיטכערט

 -עג ןייד ןיא ןעניֹוװ ןעק רעװ ,טָאג .ןדוד ןּופ רומומ ַא

 ?טלעצ

 ּבָאה ךיא םורָאװ ,טָאג ,ךימ טיהַאּב .ןדוד ןּופ םֹּתכִמ ַא

 .ריד ןיא טצישַאּב ךימ

 .טיײקיטכערעג ,טָאג ,ּוצ רעה .ןדוד ןּופ הליפּת ַא

 ,טָאג.ןּופ טכענק םעד ןּופ ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 רעטרעװ יד טָאג ּוצ טדערעג טָאה סָאװ ,ןדוד ןּופ

 טָאה טָאג סָאװ גָאט םעד ןיא גנַאזעג ןקיזָאדמעד ןּופ

 ,טנייפ ענייז עלַא ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןעװעג ליצמ םיא

 .ןלּואָש ןּופ טכַאמ רעד ןּופ ןּוא
 "מיה יד .ןדוד ןּופ רומזמ ַא ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 .טָאג ןּופ דובּכ םעד ןלײצרעד ןעל

 טָאג .ןדוד ןּופ רומזמ ַא ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 .טיונ ןּופ גָאט ןיא ןרעפטנע ריד טעװ

 טימ ,טָאג .ןדוד ןּופ רומזמ ַא :רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 .ךלמ רעד ךיז טיירפ טײקרַאטש ןײד

 רומזמ ַא .רֵחַׂשַה-תֶלָיַא ףיוא ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 ךימ ּוטסָאה סָאװרַאפ ,טָאג ןיימ ,טָאנ ןיימ .ןדוד ןּופ

 זין דע ?ןוָאלרַאפ

 .ךּוטסַאּפ ןײמ זיא טָאג .ןדוד ןּופ רומזמ ַא

 .טײקלּופ ריא ןּוא דרע יד זיא סטָאג .רומומ ַא ןדוד ןּופ

 .לעז ןײמ ףיוא ךיא ּבײה ,טָאג ,ריד ּוצ .ןדוד ןּופ
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 ןעגנַאגעג ןיּב ךיא םורָאװ ,טָאג ,טכער רימ ּוט .ןדוד ןּופ

 .טײקכַאלרע ןײמ ןיא

 .ףליִה ןײמ ןּוא טכיל ןײמ זיא טָאג .ןדוד ןּופ

 .ןפּור ךיא ּוט ,טָאג ,ריד ּוצ .ןדוד ןּופ

 ּוצ טיג ,עקיטכַאמ ריא ,הוהי ּוצ טינ .ןדוד ןּופ רומזמ ַא

 .טײקרַאטש ןּוא דובּכ הוהי

 ןּופ לּפמעט ןּופ גנואינַאּב רעד ּוצ גנַאזעג ַא ;רומזמ ַא

 .ןדוד

 ריד ןיא .ןדוד ןּופ רומומ ַא ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 .ןציש ךימ ךיא ּוט ,טָאג

 -רַאפ ןייז סָאװ םעד ּוצ ליֹוװ .גנּוטכַארטַאּב ַא ןדוד ןּופ

 .ןּבעגרַאפ זיא ךערּב

 .טָאג טימ ,םיקידצ ,ךיז טײרפ

 ,ןכֶלֶמיִבַא רַאפ לכֹש ןייז ןטיּבעג טָאה רע ןעװ ;ןדוד ןּופ

 .קעװַא זיא רע ןּוא ,ןּבירטעגסױרַא םיא טָאה רע ןּוא

 .רעגירק עניימ טימ ,טָאג ,גירק .ןדוד ןּופ

 ,טָאג ןּופ טכענק םעד ןּופ ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 .עשר םּוצ טדער דניז יד .ןדוד ןּופ

 -סטכעלש יד ןגעװ ןרעגרע טינ ךיז טסלָאז .ןדוד ןּופ

 .רעּוט

 ,סעּכ ןייד ןיא טינ .גנּונָאמרעד ַא ףיוא ,ןדוד ןּופ רומזמ ַא

 .ןרסּומ ךימ ּוטסלָאז ,טָאנ

 ןּופ רומזמ ַא ;ןּותּודי רַאפ ,רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 .ןגעװ עניימ ןטיה לעװ ךיא :טגָאזעג ּבָאה ךיא .ןדוד

 ןפָאה .רומומ ַא ןדוד ןּופ :רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 .טָאג ףיוא ךיא ּבָאה טפָאהעג

 ּוצ ליֹוװ .ןדוד ןּופ רומזמ ַא ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 !ןַאמערָא ןפיוא טכַא טיג סָאװ םעד
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 רפס רעטײװצ

 יניק יד ןּופ גנּוטכַארטַאּב ַא ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ
 ַאװ ןכעּב ךָאנ טצכעל דניה ַא יװ .חַרֹק ןּופ רעד

 ו במ .טָאג ,ריד ךָאנ לעז ןיימ טצכעל ױזַא ,רעס
 ץנמרז = .גירק ןיימ גירק ןּוא ,טָאג ,טכער רימ ּוט

 חרֹק ןּופ רעדניק יד ןּופ ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ
 ןּבָאה ןרעיוא ערעודנוא טימ ,טָאג .גנּוטכַארטַאּב ַא
 ודמ .טרעהעג רימ

 רעדניק יד ןּופ ,םיִנֵׁשֹוש ףיוא ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ
 ו המ .טפַאשּביל ןּופ גנַאזעג ַא ,גנּוטכַארטַאּב ַא ;חַרֹק ןּופ

 ;חַרֹק ןּופ רעדניק יד ןּופ ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ
 ןּוא גנוצישַאּב ַא ודנּוא זיא טָאג .דיל ַא ;תֹומָלֲע ףיוא
 { ומ .טײקרַאטש א

 ַא חַרק ןּופ רעדניק יד ןּופ ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 ן ומ .רעקלעפ עלַא ,טנעה יד טּפַאלק .רומזמ

 . יא סיורג .חַרֹק ןּופ רעדניק יד ןּופ רומזמ ַא ;גנַאזעג ַא

 וחמ ש .טּבױלעג רעייז ןּוא טָאג

 ַא :חרק ּופ רעדניק יד ןּופ ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 1 טמ .רעקלעפ עלַא ,ּוצ סָאד טרעה .רומומ

 טָאה ,הוהי רעטעג ןּופ טָאג רעד .ןפָסָא ןּופ רומזמ ַא

 {' 1 .דרע יד ןפּורעג ןּוא טדערעג

 ןֶתָנ ןעװ ?ןדוד ןּופ רומומ ַא :רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 זיא רע יװ םעדכָאנ ,םיא ּוצ ןעמּוקעג זיא איבנ רעד

 | אנ .ןעַבָׂש-תַּב ּוצ ןעמּוקעג

 ,ןרוד ןּופ גנּוטכַארטַאּב ַא ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 -רעד טָאה ןּוא ,ןעמּוקעג זיא ימֹודַא רעד גַאֹוד ןעװ

 ןעמּוקעג זיא דוד :טגָאזעגנָא םיא ןּוא ,ןלּואָש טלײצ

 ו בנ .זיוה סכֶלֶמיחַא ןיא

 {ש



 טא עב

 גנוטכַארטַאּבַא ;תַלחַמ ףיוא ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ
 ןייז ןיִא טנָאז רעקיטכערטרעדינ רעד .ןדוד ןּופ
 .ןצרַאה

 ַא ;ליּפשענּורטס טימ ,רעטסַײמגנַאזעג םעד רַאפ
 ,ןעמּוקעג ןענייז רעפיז יד ןעװ ,ןדוד ןּופ גנּוטכַארט
 טלַאהַאּב דוד ,רָאװרַאפ :ןלּואָש ּוצ טנָאזג ןּבָאה ןּו
 .ןדנּוא ייּב ךיז

 -ַאּב ַא ;ליּפשענּורטס טימ ,רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ
 .הליפּת ןיימ ,טָאג ,םענרַאפ .ןדוד ןּופ גנּוטכַארט

 ;םיקֹוחר םָלֵא תַנֹוי ףיוא ,רעטסַײמגנַאזעג םעד רַאפ
 -עג םיא ןּבָאה םיּתשִלּפ יד ןעװ ,םֹּתכִמ ַא ןדוד ןּופ
 : א -  .תַג ןיא טּפַאכ

 ַא ןדוד ןּופ ;תַחׁשַּת ְלַא ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ
 רעד ןיא ןלּואָש ןּופ ןפָאלטנַא זיא רע ןעוו ,םּתכִמ
 .לײה

 א ,ןדוד ןּופ :תַחׁשַּת לַא :רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ
 עטכערעג ַא יו תמא רעד ןיא ריא טדער .םֹּתכָמ
 ?טכַאמ

 .ַא ןדוד ןּופ :תַחׁשַּת לַא ;רעטסַײמגנַאזעג םעד רַאפ

 טיהעג טָאה עמ ןּוא ,טקישעג טָאה לּואָש ןעוו ,םֹּתכִמ

 6 .ןטײט ּוצ םיא ידּכ ,זיוה סָאד

 םֹּתכִמ ַא ;תּודֲעיִוַשּוש ףיוא ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 -עג המחלמ טָאה רע ןעװ ,גנונרעל ַא רַאפ ןדוד ןּופ

 בָאֹוי ןּוא ,הָבֹוצ-םַרַא ןּוא םִיַרהַנ םַרַא טימ ןטלַאה

 םֹודָא ןּופ ןנָאלשעג טָאה ןּוא ,טרעקענמוא .יז טָאה

 .טנזיוט ףלעווצ ץלַאז ןּופ לָאט ןיִא

 ןּופ טא ףיוא ,רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 .יירשעג ןיימ ,טָאג ,ּוצ רעה .ןדוד
: 
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 ןּופ רומזמ ַא ;ןּותּודי רַאפ ,רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 ובס .לעז ןיימ ןרַאה טּוט טָאג ּוצ רָאנ .ןדוד

 רּבדמ רעד ןיא ןעװעג זיא רע ןעװ ,ןדוד ןּופ רומזמ ַא

 1 גס .הדּוהי ןּופ

 ,ּוצ רעה .ןדוד ןּופ רומומ ַא ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 ודס .גָאלק ןיימ ןיא לוק ןימ ,טָאנ

 .גנַאזעג ַא ןדוד ןּופ ;רומזמ ַא ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 והס-- - .ןֹויִצ ןיא ּביול טרַאה ,טָאג ,ריד ףיוא

 טלַאש .רומומ ַא ,גנַאזעג ַא ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 1 וס .דרע עצנַאנ יד ,טָאג ּוצ

 ַא ,רומומ ַא ;ליּפשענּורטס טימ ,רעטסײמגנַאזעגםעד רַאּפ

 1 וס .ןשטנעּבודנּוא ןּוא ןקילעוטײל ודנּוא לָאז טָאג .גנַאזעג | 

 .גנַאזעג ַא ,רומזמ ַא ןדוד ןּופ ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 ענייז ןרעװ טַײרּפשעצ ןלעװ ,ןייטשפיוא טעװ טָאג

 וחס .טנייפ

 .ןדוד ןּופ ;םיִנַשֹוׂש ףיוא ,רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 ןעמּוקעג זיא רעסַאװ סָאד םורָאװ ,טָאג ,ךימ ףלעה

 וטס .לעז רעד ויּב

 .גנּונָאמרעד ַא ףיוא ןדוד ןּופ :רעטסײמננַאזעג םעד רַאפ

 ו ע .ןלײַא ּוט ,ףליה ןיײמ ּוצ ,הוהי ,ןַײז ּוצ ליצמ ךימ ,טָאנ

 ואע .ןציש ךימ ךיא ּוט ,טָאג ,ריד ןיא

 ובע .ךלמ םּוצ םיטּפשמ ענייד ּביג ,טָאג .ןהמלש ןּופ

 רפס רעטירד
 ו גע .לארשי ּוצ טּוג זיא טָאג ,רָאװרַאפ .ןפָסָא ןּופ רומזמ ַא

 ּוטסָאה ,טָאג ,סָאװרַאפ .ןפֶסָא ןּופ גנּוטכַארטַאּב ַא

 ודע ?קיּבײא ףיוא ןזָאלרַאפ זדנּוא
 ןּופ רומזמ ַא ;תַחשַּתיֹלַא ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 והע .טָאג ,ךיד ןּביױל רימ .גנַאזעג ַא ,ןפֶסָא

 צז

 טי יי יי יי



 5, עט יעשיי

 רומזמ ַא ;ליּפשענּורטס טימ ,רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 .טָאג זיא הדּוהי ןיא טנַאקַאּב .גנַאזעג ַא ,ןפֶסָא ןּופ

 ַא ןפֶסָא ןּופ ;ןּותּודי רַאפ ,רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 .רומזמ

 ןיימ ,קלָאפ ןיימ ,םענרַאפ .ןפֶסָא ןּופ גנּוטכַארטַאּב ַא

 .גנּונרעל

 ןיא ןעמּוקעג ןענייז רעקלעפ ,טָאג .ןפָסָא ןּופ רוממ ַא

 .ּברַא ןײד

 ןּופ ;תּודַע"םיִנַׁשֹוש ףיוא ,רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 .רומזמ ַא ןפֶסָא

 טגניז .ןפָסָא ןּופ ;תיּתִג ףיוא ,רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 .טײקרַאטש רעודנּוא טָאג ּוצ

 .טָאג ןּופ הדע רעד ןיא טייטש טָאג .ןפָסָא ןּופ רומזמ ַא

 .ליטש יז טינ ,טָאג .ןפָסָא ןּופ רומזמ ַא ,גנַאזעג ַא

 רעדניק יד ןּופ ;תיּתִג ףיוא ,רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 .ןעגנּוניוװ ענײד ןענײז ּביל יו .רומזמ ַא חָרֹק ןּופ

 ַא חַרק ןּופ רעדניק יד ןּופ ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 .דנַאל ןײד ,טָאג ,טקיליװַאּב טסָאה .רומזמ

 .רימ רעפטנע ,רעיוא ןייד ,טָאג ,ּוצ גיינ .ןדוד ןּופ הליפּתַא

 .דיל ַא ;רומומ ַא חַרֹק ןּופ רעדניק יד ןּופ

 םעד רַאפ ;חַךֹק ןּופ רעדניק יד ןּופ רומומ ַא ;גנַאזעג ַא

 גנּוטכַארטַאּב ַא ;תֹונֲַעל תַלחַמ ףיוא ,רעטסײמגנַאזעג

 .ףליה ןיימ ןּופ טָאג ּוד הוהי .יח ָךזָא םעד ןֵמיֵה ןּופ

 ןּופ םידסח יד .יחָךזָא םעד ןֶתיֵא ןּופ גנּוטכַארטַאּב ַא

 .ןעגניז קיּבײא ךיא לעװ טָאג

 רפס רעטריפ

 טסיּב ּוד ,טָאג .ןַאמ ןכַאלטעג םעד השמ ןּופ הליפּת ַא

 .תורֹוד עלַא ןיא גנּוצישַאּב ַא ןעװעג זדנּוא
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 1 אצ ,ןטשרעּביױא ןּופ שינעגרָאּברַאפ רעד ןיא טסציז סָאװ ּוד
 ובֶצ .תּבש ןּופ גָאט םעד רַאפ גנַאזעג ַא ,רומזמ ַא

 1 גצ .טדַײלקָאּב טיײקסיורג טימ ךיז טָאה רע ;ןגיניק טּוט טָאנ

 ודצ .תומקנ ןּופ טָאג ּוד הוהי

 והצ / .טָאג ּוצ ןעגניז רימָאל ,טמּוק

 ו וצ .דרע עצנַאג יד ,טָאג ּוצ טגניז ,גנַאזעג יינ ַא טָאג ּוצ טגניז

 1 וצ .דרע יד ןייז קיטסּול לָאז ,ןגיניק טּוט טָאנ

 רעדנּוװ םורָאװ ,גנַאזעג יינ ַא טָאג ּוצ טגניז .רומזמ ַא

 זחֶצ | .ןָאטעג רע טָאה

 ןטצ -.רעקלעפ יד ןרעטיצ ןלָאז ,ןגיניק טּוט טָאג

 עצנַאג יד ,טָאג ּוצ טלַאש .גנּוּבענקנַאד ןּופ רומומ ַא

 וה | .דראא

 ךיא לעװ טײקיטכערעג ןּוא דָאנעג .ןדוד ןּופ רומזמ ַא

 . ואק | -  .ןעגניזַאּב

 . ,ךיז טייגרַאפ רע ןעװ ןטקירדעג םעד ןּופ הליפּת ַא

 ובק .גָאלק ןייז טָאג רַאפ סיוא טסיג רע ןּוא

 ,דײוװעגניא עניײמ עלַא ןּוא ,טָאג ,לעז ןיימ ּביול .ןדוד ןּופ

 ו נה .ןעמָאנ ןקילײה ןייז

 זיִּב סיורג טסיּב ,טָאג ןיימ הוהי ;לעז ןיימ .,טָאג ּביול

 ודק .רָאג

 והק - .ןעמָאנ ןייז טפּור ,טָאג ּוצ קנַאד ַא טיג

 .םורָאװ ,טּוג זיא רע םורָאװ ,טָאג ּוצ קנַאד ַא טיג .היוללה

 יד ןדערסיוא ןעק רעװ .דסח ןייז זיא קיּביײא ףיוא

 ו וק | ?טָאג ןּופ תורּובג

 רפס רעטפניפ

 ףיוא םורָאװ ,טּוג זיא רע םורָאװ ,טָאג ּוצ קנַאד ַא טיג

 עטויײלעגסוא יד ןגָאז ןלָאז ,"דסח ןייז זיא קיּבײא

 1 וק .טָאג ןּופ

 עזזז



ֶ 

7 
' 
 ו
 י

 ;ץרַאה ןיימ זיא טסעפ .ןדוד ןּופ רומזמ ַא ,גנַאזעג ַא

 .טָאג

 טָאג .רומומ ַא ןדוד ןּופ ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 .ןגײוװש טינ טסלָאז ,ּבױל ןַײמ ןּופ

 ןימ ייּב יז :רַאה ןיימ ּוצ טגָאז טָאג .רומזמ ַא ןדוד ןּופ

 .טנַאה רעטכער

 .ןצרַאה ןצנַאג ןטימ טָאג ןּביױל לעװ ךיא .היוללה

 .טָאג רַאפ ארֹומ טָאה סָאװ ןַאמ םעד ּוצ ליֹוװ .היּוללה

 .טָאג ןּופ טכענק ריא טּבױל .היּוללה

 .םִיַרצִמ ןּופ סױרַא זיא לארׂשי זַא

 ּביג ןעמָאנ ןיײד טרעיינ ,זדנּוא טינ ,הוהי ,זדנּוא טינ

 .דובּכ

 ןטעּבעג עניימ ,לוק ןיימ ןרעהּוצ לָאז טָאג זַא רַאג ךיא

 .רעקלעפ עלַא ,טָאג טּבױל

 ףיוא םורָאװ ,טּוג זיא רע םורָאװ ,טָאג ּוצ קנַאד ַא טיג

 םורָאװ :לארׂשי ןגָאז ןּונ לָאז .דסח ןייז זיא קיּבײא

 .דסח ןייז זיא קיּביײא ףיוא

 .ךַאלרע זיא געװ רעײז סָאװ יד ּוצ ליֹוװ

 ךיא ּבָאה טיונ ןַײמ ןיא .ןעגנַאגפױרַא יד ןּופ גנַאזעג ַא

 .טָאג ּוצ ןפּורעג

 עניימ ףיוא ּבײה ךיא .ןעגנַאנפױרַא יד ןּופ גנַאזעג ַא

 .גרעּב יד ּוצ ןגיוא

 ךיז ַײרפ ךיא .ןדוד ןּופ ;ןעגנַאגפױרַא יד ןּופ גנַאזעג ַא

 .זיוה סטָאג ןיא ןייג רימָאל :רימ טגָאז עמ זַא

 ףיוא ךיא ּבײה ריד ּוצ .ןעגנַאנפױרַא יד ןּופ גנַאזעג ַא

 | .ןגיוא עניימ

 טָאג טינ ןעװ .ןדוד ןּופ ;ןעגנַאגפױרַא יד ןּופ גנַאזעג ַא

 .ודנּוא טימ ןעװעג זיא סָאװ

 זא |

 וטק .

 ו חק

 איק +--

 ביק

 גיק

 1 דיק

 וטק +--

---+ 

 1 ויק

 ו חיק

 ו טיק

 ו כק

 ואכק

 ובכק

 ו גכק

 ודכק



 ךיז ןרעכיזרַאפ סָאװ יד .ןעגנַאגפױרַא יד ןּופ גנַאזעג ַא

 והכק .ןֹויִצ גרַאּב יװ יוװַא ןעניײז טָאג ףיוא

 טרעקעגמּוא טָאה טָאג זַא .ןעגנַאגפױרַא יד ןּופ גנַאזעג ַא

 ןיא יװ ןעװעג רימ ןענײז ,ןֹויִצ ןּופ גנּורעקמּוא יד

 1 וכק .םולח

 טָאג זַא .ןהמלש ןּופ ;ןעגנַאגפױרַא יד ןּופ גנַאזעג ַא

 סרעיוּב ענײז ךיז ןעימ טסיומּוא ,זיוה ַא טינ טיוּב

 | 1 וכק .םיא ףיוא

 | סָאװ ןכַאלטיא ּוצ ליֹוװ .ןעגנַאגפױרַא יד ןּופ גנַאזעג ַא

 | ו תכק .טָאג טכרָאפ
 | ' -עג ךימ ײז ןּבָאה ליפ .ןעגנַאגפױרַא יד ןּופ גנַאזעג-ַא

 | וטכק .טנגוי ןיימ ןּופ טקירד

 | .ףּור ןשינעפיט יד ןּופ .ןעגנַאנפױרַא יד ןּופ גנַאזעג ַא
 ו לק .טָאג ,ךיד ךיא

 יָאה טינ ,טָאג .ןדוד ןּופ :ןעגנַאגפױרַא יד ןּופ גנַאזעג ַא

 ואלק .ץרַאה ןיימ זיא קידרעפ

 | לַא ןדוד ,טָאג ,קנעדעג .ןעגנַאנפױרַא יד ןּופ גנַאזעג ַא

 | ובלק .ךיז ןגַאלּפ ןייז

 ןּוא טּוג יװ עז ,ןדוד ןּופ ;ןעגנַאגפױרַא יד ןּופ גנַאזעג ַא

 | ו גלק .דנַאנַאּב רעדירּב ןּופ ןציז סָאד זיא ּביל יװ

 | טשטנעּב ,רָאװרַאפ .ןעגנַאנפױרַא יד ןּופ גנַאזעג ַא

 ודלק .טָאג ןּופ טכענק עלַא ,טָאג

/ 

 ן
 ן

 והלק .טָאג ןּופ ןעמָאנ םעד טּביױל .היּוללה

 ףיוא םורָאװ ,טּוג זיא רע םורָאװ ,טָאג ּוצ קנַאד ַא טיג

 יד ןּופ טָאג ּוצ קנַאד ַא טיג .דסח ןייז זיא קיּביײא

 ו ולק .רעטעג

 ןּוא ןסעזעג רימ ןענייז ןטרָאד ,לבּב ןּופ ןכיײט יד יב

 1 ולק .טנַײװעג

 ו חלק .ןצרַאה ןצנַאג ןיימ טימ ןּביױל ךיד לעװ ךיא .ןדוד ןּופ
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 ,טָאג .רומזמ ַא ןדוד ןּופ :רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 .ךימ טסנעק ןּוא ,טשרָאפעגסיוא ךימ טסָאה ּוד

 -רעד .ןדוד ןּופ רומזמ ַא ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ

 .ןשטנעמ ןטכעלש םעד ןּופ ךימ זייל

 .רימ ּוצ לייַא ,ךיד ףּור ךיא ,טָאג .ןדוד ןּופ רומזמ ַא

 רעד ןיא ןעװעג זיא רע ןעװ ,ןדוד ןּופ גנּוטכַארטַאּב ַא

 | .הליפּת ַא ;לײה

 םענרַאּפ ,הליפּת ןיימ רעה ,טָאג .ןדוד ןּופ רומזמ ַא

 ׂ .ןטעּבעג עניימ

 .ולעפ ןיימ טָאג זיא טּביױלעג .ןדוד ןּופ

 טָאג ןיימ ,ןּבײהרעד ךיד לעװ ךיא .ןדוד ןּופ גנּוּבױל ַא

 .גיניק רעד

 .לעז ןיימ ,טָאג ּביול .היוללה

 .טָאג רעזדנּוא ּוצ ןעגניז זיא טּוג םורָאװ .היּוללה

 .ןעלמיה יד ןּופ ,טָאג טּבױל .היּוללה

 .גנַאזעג יינ ַא טָאג ּוצ טנניז .היּוללה

 .םּוטקילײה ןייז ןיא טָאג טּבױל .היּוללה
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 וטלק

 ו מק

 1 אמק
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 םיִלָהְּת

 רפס רעטשרע

 ןעגנַאגעג טינ זיא סָאװ ןשטנעמ םעד ּוצ ליֹוװְי א
 .םיעשר יד ןּופ הצע רעד ןיא

 ,עקידניז יד ןּופ געװ םעד ףיוא ןּוא
 ,ןענַאטשעג טינ רע זיא
 רעטעּפש יד ןּופ גנּוציז רעד ןיא ןּוא
 .ןסעזעג טינ רע זיא
 ,רעגַאּב ןייז זיא טָאג ןּופ הרֹוּת רעד ּוצ טרעײני

 .טכַאנ ןּוא גָאט רע טכַארט הרֹוּת ןייז ןָא ןּוא
 ןכעּב ײּב טצנַאלפעג םיוּב ַא יװ ןייז טעװ רע ןּואי

 ,רעסַאװ
 ,טײצ ןייז ןיא טכּורפ ןייז טיג סאו
 ;טקלעװרַאפ טינ טרעװ טַאלּב ןייז ןּוא

 .ןקילנַאּב רע טעװ טּוט רע סָאװ ץלַא ןיא ןּוא = |
 ;םיעשר יד ןענייז ױזַא טינ+ = |
 ,םיא טגָאירַאפ טניװ ַא סָאװ ײרּפש רעד יװ טרעיינ ||
 ,טּפשמ ןרַאפ ןײטשַאּב טינ םיעשר יד ןלעװ םּורד* = }

 ,םיקידצ יד ןּופ הדע רעד ןיא עקידניז יד ןּוא
 ,םיקידצ יד ןּופ געװ םעד טקרעמ טָאג םורָאװ"

 .ןיײגרעטנּוא טעװ םיעשר יד ןּופ געװ רעד ןּוא

 - ,רעקלעפ יד ןרעדּור סָאװרַאפי ב = |
 ?טשינמּוא ןעמּורּב ןעּוט תומּוא יד ןּוא

 ,ףיוא ךיז ןלעטש דרע רעד ןּופ םיכלמ ידי = -
 םענייא ןיא ךיז ןהצע:ןטשריפ יד ןּוא = |



 / 12-3 ב םילהת

 ;ןטּבלַאזעג ןייז ףיוא ןּוא טָאג ףיוא
 ,דניּב ערעײז ןסײרעצ רימָאל*

 .קירטש ערעײז ודנּוא ןּופ ןפרַאװּפָארַא ןּוא
 ,טכַאל למיה ןיא טציז סָאװ רעד
 .ײז ןּופ ןטעּפש טּוט טָאג
 ,סעּכ ןייז ןיא ײז ּוצ ןדער רע טעװ לָאמסנעדי

 :ןקערשרעד ײז רע טעװ ןרָאצמירג ןייז ןיא ןּוא
 ךלמ ןיימ טלעטשעגפיוא ךָאד ךיא ּבָאה סָאד'
 .גרַאּב ןקילײה ןיימ ןֹויִצ ףיוא

 ;גנורעשַאּב רעד ןּופ ןלײצרעד רימָאלי
 ,ּוטסיּב ןּוז ןיימ :טגָאזעג רימ טָאה טָאג
 .ןרָאּבעג ךיד טנײה ּבָאה ךיא
 ןייד רַאפ רעקלעפ ןּבעג לעװ ךיא ןּוא ,רימ יב טעּבי

 ,ּברַא
 .דרע רעד ןּופ ןקע יד םּוטנגײא ןייד רַאפ ןּוא
 ,טּור רענרעזייַא ןַא טימ ןכערּבעצ ײז טסעװי
 .ןעלציּפעצ ײז סעפעגרעּפעט ַא יװ

 | ,טכַארטַאּב ,םיכלמ ריא ,דנּוצַא ןּואיי
 .דרע רעד ןּופ רעטכיר ריא ,ןענרעל ךייַא טזָאל
 ,ארֹומ טימ טָאג טניד:

 | .שינרעטיצ ןיא טרעדיוש ןּוא
 . ,ןענערעצ טינ לָאז רע ידּכ ,טײקרעטױל טימ טרעּפכַאיי

 ,געװ םעד ןרילרַאפ טעװ ריא ןּוא
 | ;דלַאּב ןדניצנָא ךיז טעװ סעּכ ןייז זַא

| 
 ְװ

 ,םיא ןיא ךיז ןציש סָאװ עלַא ּוצ זיא ליֹוװ



 3 םילהת 2ד-וג

 ןייז ןּופ ןפָאלטנַא זיא רע ןעװ ,ןדוד ןּופ רומזִמ ַאי }
 .יןעמֹולשבַא ןּוז

 !טנייפ עניימ ןענייז ליפ יװ ,טָאנ;
 !רימ ףיוא ןָא ןעייטש סָאװ יד ליפ
 :לעז ןיימ ףיוא ןגָאז ליפ*
 .הָלָס .טָאג ײּב ףליה ןייק םיא רַאפ ָאטינ
 ,רימ רַאפ דליש ַא טסיּב טָאג ּוד רעּבָא*

 .ּפָאק ןיימ ןּופ רעּביײהרעד רעד ןּוא דובּכ ןיימ
 ,טָאג ּוצ ןפּור ךיא ּוט לוק ןיימ טימ*

 .הָלָס .גרַאּב ןקילײה ןייז ןּופ רימ טרעפטנע רע ןּוא
 ,ןיַא ףָאלש ןּוא ךיז גײל ךיא*
 .רעטנּוא ךימ טנעל טָאג לײװ ,ףיוא ךַאװ ךיא
 ,קלָאפ ןטנזיוטנעצ רַאפ ארֹומ טינ ּבָאה ךיאי
 .רימ ףיוא טצעזעגנָא ךיז םּורַא דנור ןּבָאה סָאװ

 ,טָאג ןיימ ךימ ףלעה ,הוהי ,ףיוא ייטש*
 רעד ףיוא טנייפ עניימ עלַא ןגָאלשעג טסָאה םורָאװ

 ,קַאּב
 .ןכָארּבעצ ּוטסָאה םיעשר יד ןּופ ןייצ יד

 ;ףליה יד זיא טָאג ייבי
 .הָלָסְו !קלָאפ ןיײיד ףיוא הכרּב ןייד ןעמּוק לָאז

 ַא ;ליּפשענּורטס טימ ,רעטסײמגנַאועג םעד רַאפי ד
 .ןדוד ןּופ רומזִמ

 ;רעטכערעג ןיימ טָאג ,רימ רעפטנע ,ףּור ךיא זַאי
 ;ןרעטײרּברעד רימ ּוטסלָאז שינעגנע ןיא
 .הליפּת ןיימ ּוצ רעה ןּוא ,ךימ קילעזטײל
 וט ' ב לאומש עז *



  גה-נד םילהת

 ןענַאװ זיּב ,רעדניקנשטנעמ ריא*
 ,ןייז דנַאש ּוצ דובּכ ןיימ טעװ
 ;טייקיטשינ ןּבָאה ּביל ריא טעװ
 .הָלָס ?ןגיל ןכּוז ריא טעװ
 | ,ןעמורפ ןייז ּפָא טדייש טָאג זַא ,ןסיװ טיײז רעּבָאז
 | .םיא ּוצ ןפּור לעװ ךיא זַא ןרעה טעװ טָאג

 ,ןקידניז טינ טלָאז ריא ןּוא טרעטיצ*
 ,רעגעלעג רעיײַא ףיוא ןצרַאה רעיײַא ןיא טרעלקַאּב
 .הָלָס .ןגיװשטנַא טרעװ ןּוא
 ,טײקיטכערעג ןּופ רעפּפָאטכַאלש טכַאלש*

 0 .טָאג ףיוא ךייַא טרעכיזרַאפ ןּוא

 | ?סטּוג ןזײװ זדנּוא טעװ רעװ :ןגָאז ליפי
 | .ודנוא ףיוא םינּפ ןייד ןּופ טכיל סָאד ּבייה ,טָאג
 ,ןצרַאה ןיא החמׂש רעמ ןּבעגעג רימ טסָאהי

 .ליפ ןענײז ןײװ רעײז ןּוא האּובּת רעײז תעּב יװ
 ,ןיַא ךיא ףָאלש ױזַא ךיז גייל ךיא יװ םולשּבי
 / ןיא רעדנּוזַאּב ןעניֹוװ ךימ טסכַאמ טָאג ּוד םורָאװ

 .טייקרעכיז

 | .ןדוד
 .טָאג ,רעטרעװ עניימ םענרַאפי
 | .שינעצפיז ןַײמ קרעמ

 | ןיימ ןּוא גיניק ןיימ ,יײרשעג ןיימ ןּופ לוָק םּוצ ךרָאה;

 ,טָאג
 .ןטעּב ךיא ּוט ריד ּוצ םורָאװ
 ,לוָק ןיימ ּוצ רעה סנגרָאמירפ ,הוהיי

: 
 ן

| 

| 

| 
 } ןּופ רֹומִמ ַא ;תֹוליחנ ףיוא רעטסײמננַאזעג םעד רַאפי ה

| 
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 5 םילהת 13-5 ה

 .סיוא קּוק ןּוא ,ריד ּוצ ךיא הנעט סנגרָאמירּפ
 ,ּוטסיּב טכערמּוא ליװ סָאװ טָאג ַא טינ םורָאװ"

 .סטכעלש ןייק ןלײװ טינ ןעק ריד ײּב
 ,ןגיוא עניײד רַאפ ןייטש טינ ןענעק רעלָארּפ*
 .טכערמּוא ןּופ רעּוט עלַא טנייפ טסָאה
 ;ןגיל ןדער סָאװ יד רעטנּוא טסגנערּבי
 .טָאג טקידרעװמּוארַאפ גּורטַאּב ןּוא טּולּב ןּופ ןַאמ םעד
 סיורג ןייד ךרּוד זיוה ןייד ןיא ןעמּוק לעװ ךיא רעּבָאי

 דָאנעג
 לּפמעט ןקילײה ןייד ןיא ןקּוּב ךימ לעװ ךיא
 .רעטכרָאפ ענייד ןשיווצ

 טײקיטכערעג ןײד ןיא ךימ ריפ ,טָאג"
 ,רערעױל עניימ ןגעװ ןּופ
 .רימ רַאפ גע ןײד ךיילג ךַאמ
 ,טיײקיטכיר ןייק ליומ רעײז ןיא ָאטינ םורָאװיי

 ,גנַאגרעטנּוא ןַא זיא דײװעגניא רעײז
 ;לעק רעײז זיא רבק רענעּפָא ןַא
 .טַאלג ײז ןכַאמ גנּוצ רעײז
 ,טָאג יז טּפשמרַאפ-י

 ;ןטָארַאּב ערעײז ךרּוד ןלַאפ ײז ןלָאז
 ,ןכערּברַאפ ליפ ערעײז רַאפ יז סיוטשרַאּפ
 .ריד ןָא טקינעּפשרעדיװ ןּבָאה ײז לײװ

 ,ןעיירפ ךיז ןלעװ ,ריד ןיא ךיז ןציש סָאװ עלַא ןּוא;*
 ,ןעמערישַאּב יז טסעװ םורָאװ ,ןעגניז יז ןלעװ קיּבײא
 ןעמָאנ ןײד ןּופ רעּבָאהּביל יד ןּוא
 .ריד טימ קיטסּול ןייז ןלעװ
 ,טָאג ,קידצ םעד טסשטנעּב ּוד םורָאװ'*



 וו-וו םילהת

 .םּורא םיא ּוטסלגניר טײקיליװטּונ טימ רעצנַאּפ א יװ

 ףיוא ,ליּפשענורטס טימ ,רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפי }
 .ןדוד ןּופ רומזִמ ַא ;תינימש

 ,טָאג ,ןרסּומ ךימ ּוטסלָאז סעּכ ןײד ןיא טינ*
 .ןפָארטש ךימ ּוטסלָאז ןרָאצמירג ןייד ןיא טינ ןּוא
 ,ןטינשרַאפ רעװ ךיא םורָאװ ,טָאג ,ךימ קילעוטײלי
 ,ןקָארשרעד ןענייז רענייּב עניימ םורָאװ ,טָאג ,ךימ לײה
 ,רעײז ןקָארשרעד זיא לעז ןיימ ןּואּי

 ?ןענַאװ זיּב ,טָאג ּוד ןּוא
 ,לצז ןיימ זײלרעד ,טָאג ,םּוא ךיז רעק*
 .דָאנעג ןייד ןגעװ ןּופ ךימ ףלעה
 ,גנּונָאמרעד ןייד טוט ןיא ָאטינ םורָאװ"
 ?ןּבױל ךיד טעװ רעװ דרערעטנּוא ןיא
 ,ןצפיז ןיימ ןּופ דימ ןיּב ךיאי
 ,רעגעלעג ןיימ טכַאנ עלַא שַאװַאּב ךיא
 .טעּב ןיימ ןרערט עניימ ןיא ןייגעצ ךַאמ ךיא
 ,גיוא ןיימ זיא רעמּוק ןּופ ןרָאװעג טַאמי
 .טנייפ עניימ עלַא ןגעװ ןּופ ןרָאװעג טלַא

 ,טכערמּוא ןּופ רעּוט עלַא ,רימ ןּופ ּפָא ךייַא טרעק'
 .ןייװעג ןיימ ןופ לוק םעד טרעהעג טָאה טָאג םורָאװ
 ,טעּבעג ןיימ טרעהעג טָאה טָאג

 .הליפּת ןיימ ןָא טמענ טָאג
 רעײז ןקָארשרעד ןּוא טמעשרַאפיי

 ;טניפ עניימ עלַא ןרעװ ןלעװ
 .עגר ַא ןיא טמעשרַאפ ןטערטּפָא ןלעװ ײז
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 , םילהת 10-וו

 ןּופ טָאג ּוצ ןעגנּוזעג טָאה רע סָאװ ,ןדוד ןּופ ןֹויְנִׁש ַאי ן
 .רענימינּב םעד שּוּכ ןגעו

 ,טצישעג ךימ ךיא ּבָאה ריד ןיא ,רַאה ןיימ טָאנ;
 ,ליצמ ךימ ײז ןּוא ,רעגָאיכָאנ עניימ עלַא ןּופ ךימ ףלעה
 ,לעו ןיימ ּבייל ַא יװ ןקּוצרַאפ טינ לָאז עמי
 .ליז ליצמ טינ לָאז רענייק ןּוא ,ןסיײרעצ

 ,ןָאטעג סָאװיוװא ּבָאה ךיא ּביוא ,רַאה ןיימ טָאג:
 ,טנעה עניימ ןיא ָאד זיא טכערמּוא ּביוא
 ,טניירפ ןטּוג ןיימ זייּב ןָאטעג ּבָאה ךיא ּביוא*
 ,טנייפ ןקיטסיומּוא ןיימ לָאמּוצ טּבױרַאּב רעדָא
 ,ןכירגרעד ןּוא ןגָאיכָאנ ךימ אנֹוׂש רעד לָאװ

 ,ןּבעל ןיימ דרע רעד ּוצ ןטערט ןּוא
 .הָלָס .ןגײל ּביױטש ןיא דובּכ ןיימ ןּוא

 ,סעּכ ןייד ןיא ,טָאג ,ףיוא ַײטשי
 ,טנייפ עניימ ןגעק ןרָאצמירג ןיא ךיד ּבייהרעד
 טסָאה ּוד סָאװ טּפשמ םעד רימ רַאפ קעװרעד ןּוא

 .טגָאזעגנָא
 ,םּורַא טלגניר ךיד רעקלעפ יד ןּופ הדע יד יװ ןּואי
 .ךייה רעד ּוצ ריא רעּביא םּוא ךיז רעק

 ,טָאג ,ךימ טּפשמ ,רעקלעפ יד טסטּפשמ סָאװ ,טָאג?
 טײקכַאלרע ןיימ טול ןּוא טײקיטכערעג ןיימ טול

 | .רימ ןיא
 ,םיעשר יד ןּופ וייּב סָאד ןקע ךיז ןיוש לָאז"

 ;קידצ םעד ןטכירפיוא טסלָאז ּוד ןּוא
 ,ןרינ ןּוא רעצרעה יד טסווּורּפ ּוד םורָאװ
 .רעטכערעג ּוד טָאג



 4ה-ווו םילהת

 ;טָאג ףיוא זיא ץישַאּב ןיימ'*
 | .רעצרעה עקיטרַאפטכער יד טפלעה רע
 ,רעטכיר רעטכערעג ַא זיא טָאג

 | .גָאט עלַא טָאג רעקידנרעצ ַא ןּוא

 ,דרעוװש ןייז דנַאנַאכָאנ טפיילש רע ,רָאװרַאפי*
 | .ןָא םיא טלעטש ןּוא ןגיוּב ןייז טנַאּפש רע
 ,טיוט ןּופ גיײצעג ןָא ךיז טײרג רע ןּוא*

 .ןלייפ ענייז ףרַאש קידענערּב טכַאמ רע
 | ,טכערמּוא טגנַאפטנַא רע ,עזי*

 | .ןגיל טרעּבעג ןּוא ,קילנמּוא טגָארט רע ןּוא
 ,סיוא יז טליוה ןּוא ּבּורג ַא טּבָארג רעי*

 ,טכַאמ רע סָאװ טנּורגּפָא םעד ןיא טלַאפ ןּוא
 ,ּפָאק ןייז ףיוא ןרעקמּוא ךיז טעװ טכערמּוא ןיזיי

 .ךערּברַאפ ןייז ןרעדינ טעװ ןּברַאש ןייז ףיוא ןּוא

 ,טײקיטכערעג ןַײז טיול טָאג ןּביױל לעװ ךיא:*
 .ןטשרעּביױא םעד טָאג ןּופ ןעמָאנ םעד ןעגניזַאּב ןּוא

 ! ןּופ רומוִמ ַא ;תיּתִג ףיוא ,רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפי ך
 | .ןדוד

 ,רַאה רעזדנּוא טָאג;
 ,דרע רעצנַאג רעד ףיוא ןעמָאנ ןייד זיא קיטכַארּפ יװ
 !ןעלמיה יד רעּביא זיא ץנַאלג ןיד ןּופ ּביױל רעד זַא
 עקידעגיוז ןּוא ךַאלעפֹוע ןּופ ליומ םעד ןּופי
 ;טכַאמ ןיידנ טקיטסעפַאּב ּוטסָאה
 --טנייפ עניײד ןגעװ ןּופ
 .רעמענעכַאר ןּוא אנֹוׂש םעד ןכַאמ ּוצ ליטש ידּכ

 ,רעגניפ ענײד ןּופ קרעװ סָאד ,ןעלמיה יד עז ךיא זַאי



 = גיכטיאאא

 9 םילהת 6 ט-5 ח

 --טלעטשענפיוא טסָאה ּוד סָאװ ןרעטש ןּוא הנבל יד
 ?ןעקנעדעג םיא טסלָאז ּוד זַא ,שטנעמ ַא זיא סָאװ*

 ?ןענָאמרעד םיא טסלָאז ּוד זַא ,דניקנשטנעמ ַא ןּוא
 ,טָאג ןּופ רענימ טינ ריש טכַאמעג םיא טסָאה םורָאװי

 .םיא ּוטסנײרקַאּב טייקנייש ןּוא דובּכ טימ ןּוא
 ,טנעה ענייד ןּופ קרעװ יד רעּביא ןקיטלעװעג םיא טסכַאמי
 פ ;סיפ ענייז רעטנּוא טגײלעג ּוטסָאה גנידצלַא
 ,עלַא רעדניר ןּוא ףָאשֹי

 ;דלעפ ןּופ תויח וליפא ןּוא
 --םי ןּופ ןשיפ יד ןּוא ,למיה ןּופ לניופ םעדי

 .ןעמי ןּופ ןגעטש יד ךרּוד טיצ סע רָאנ סָאװ = |
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 ,רַאה רעודנּוא טָאג
 !דרע רעצנַאג רעד ףיוא ןעמָאנ ןייד זיא קיטכַארּפ יװ

 רומזִמ ַא ;ןֶּבִל-תּומ ףיוא ,רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפי ס
 .ןדוד ןּופ

 ,ןצרַאה ןצנַאג ןיימ טימ טָאג ןּבױל לעװ ךיא?
 .רעדנּוװ ענייד עלַא ןלײצרעד לעװ ךיא
 ,ריד טימ ןייז קיטסּול ןּוא ןעיירפ ךיז לעװ ךיא:
 ;רעטסכעה ּוד ,ןעמָאנ ןייד ןעגניזַאּב לעװ ךיא
 ,רעטניהַא ךיז ןרעק טנייפ עניימ ןעוו+
 ,ריד רַאפ רעטנּוא ןעײג ןּוא טלכיורטשעג ןרעװ
 ,טכער ןיימ ןּוא טּפשמ ןיימ ןָאטעג טסָאה םורָאװ?
 .רעטכערעג רעטכיר ּוד ,ןָארט ןפיוא טצעזעג ךיז טסָאה
 ,רעקלעפ יד ףיוא ןעירשעגנָא טסָאה?
 ,עשר םעד טכַארּבעגרעטנּוא טסָאה
 טקעמעגסיוא ּוטסָאה ןעמָאנ רעײז



 ו6ל7ט םילהת 10

 .קידנעטש ןּוא קיּביײא ףיוא
 ;דימּת ףיוא תוברּוח יד ןענייז טדנעלרַאפ ,טנייפ ּודי

 ,ןסירעגסיוא ּוטסָאה טעטש ןּוא
 ,ןעגנַאגעגרעטנּוא זיא רכֵז רעײז
 ,ןּבײלּב קיּבײא טעװ טָאג רעּבָאי
 ;ןָארט ןייז טּפשמ םּוצ ףיוא טלעטש רע
 ,טיײקיטכערעג טימ טלעװ יד ןטּפשמ טעװ רע ןּואי
 : .רׁשֹוי טימ רעקלעפ יד ןייז ןַד טעװ רע

 ,ןטקירדעג םעד גנוטסעפ ַא ןייז טעװ טָאג ןּואי"
 .טיונ ןּופ ןטײצ ןיא גנוטסעפ ַא
 ןענעק סָאװ יד ריד ףיוא ךיז ןלעװ ןרעכיזרַאפ ןּוא;!

 ,ןעמָאנ ןײד
 .טָאג ,ךיד ןכּוז סָאװ יד טינ טזָאלרַאפ ּוד םורָאװ

 ,ןֹויִצ ןּופ רעניֹוװַאּב ,טָאג ּוצ טגניז:*
 .םיׂשעמ ענייז רעקלעפ יד ןשיװצ טלײײצרעד
 ,ייז טקנעדעג טּולּב ןּופ רענָאמפױא רעד םורָאװ;*

 .ענעטילרַאפ יד ןּופ יײרשעג סָאד טינ טסעגרַאפ רע
 ,טָאג ,ךימ קילעוטיײל:+

 ,טנייפ עניימ ןּופ ןייּפ ןיימ עז
 ;טױט ןּופ ןרעיוט יד ןּופ רעּבײהרעד ןיימ

 ,ּביול ןייד לַא ןליײצרעד לָאז ךיא ידּכ!*
 טימ ןעיירפ ךימ ןֹויִצ רעטכָאט ןּופ ןרעוט יד ןיא

 .ףליה ןייד

 ,רעקלעפ יד ןענײז ןעקנּוזעגנייַא:*
 ,טכַאמעג ןּבָאה יז סָאװ ּבּורג רעד ןיא
 ןטלַאהַאּב ןּבָאה יז סָאװ ץענ רעד ןיא
 .סּופ רעײז ןעננּוװצַאּב זיא
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 ,ןרָאװעג טסּוװַאּב זיא טָאגיי
 -ןָאטעג טּפשמ ַא טָאה רע
 טנעה ענײז ןּופ קרעװ םעד ןיא
 .הָלָס .ןויָנַה .עשר רעד ןרָאװעג טלכיורטשעג זיא

 --דרערעטנּוא ןיא ןעמּוקנָא ןלעװ םיעשר ידי
 .טָאג ןָא ןסעגרַאפ סָאװ רעקלעפ עלַא
 ,ןויבא רעד ןייז ןסעגרַאפ טעװ קידנעטש טינ םורָאװ*

 ןיז ןרָאלרַאפ טינ טעװ עמערָא יד ןּופ גנּונעפָאה יד
 .קיּבײא ףיוא

 ,ןייז טיישרַאפ טינ שטנעמ רעד לָאז ,טָאג ,ףיוא יײטשיי
 .ריד רַאפ רעקלעפ יד ןרעװ טּפשמעג ןלָאז
 ;ייז ףיוא ארֹומ ַא ,טָאג ,ּוטי

 .הָלָס .ןשטנעמ רָאנ ןענייז יז זַא רעקלעפ יד ןסיװ ןלָאז

 ,ןטײװ רעד ןּופ ּוטסיײטש ,טָאג ,סָאװרַאפי ל
 ?טיונ ןּופ ןטיײצ ןיא ךיז ּוטסליױהרַאפ

 ;ןַאמערָא םעד ןעמ טגָאי עשר ןּופ הוואנ טימ*
 ןּבָאה יז סָאװ רענעלּפ יד ןיא ןרעװ טּפַאכעג ײז ןלָאז

 !טרעלקעגסיוא
 ,לעז ןייז ןּופ הוואּת רעד ןיא טלַארּפ עשר רעד םורָאװ!

 .טָאג ןּופ טָאּפש רע :ךיז טמיר רעקיצײג רעד ןּוא
 עמ :םינּפ ןייז ןּופ ץלָאטש םעד ןיא ןטגָאװ עשר רעד

 ;טינ טנָאמ
 .ןעגנּוטכַארט עניײז עלַא ןענײז ,"טָאג ןייק ָאטינ
 ,טייצ רעדעװטעי ּוצ ןקילגַאּב ןגעװ עניו
 ;םיטּפשמ ענייד ןענייז םיא רעּביא טײװ
 .ײז ףיוא טזָאלּב רע -- טנייפ ענייז עלַא
 ,ןלַאפמּוא טינ לעװ ךיא :ןצרַאה ןייז ןיא טגָאז רע*
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 .זיּב ןייק ןיא ןייז טינ תורֹוד-רֹוד ףיוא
 ;גנוקירד ןּוא גורטַאּב טימ ןּוא ,ליומ ןייז לּופ זיא תוללק טימי
 .ןכערּברַאפ ןּוא טכערמּוא זיא גנּוצ ןייז רעטנּוא
 ,ןטפעהעג יד ןּופ רעיול ןיא טציז רע*
 ;ןקידלּושמּוא םעד רע טעגרה ןשינעגרָאּברַאפ ןיא
 .ןכַאלקילנמּוא ןפיוא ןרעקָאל ןגיוא ענייז
 ,קעדּוצ ןייז ןיא ּבײל ַא יװ שינעגרָאּברַאפ ןיא טרעיױל רע"
 ;ןַאמערָא םעד ןּפַאכ ּוצ טרעיול רע
 .ץענ ןייז ןיא םיא טיצ רע זַא ,ןַאמערָא םעד טּפַאכ רע
 ,ךיז טגייּב רע ,ךיז טקירד רע"

 .ןעיולק ענייז ןיא ןלַאפ עכאלקילנמוא יד ויּב
 ;טָאג טָאה ןסעגרַאפ :ןצרַאה ןייז ןיא טגָאז רעיי

 טינ קיּבײא ףיוא טעװ רע ,םינּפ ןייז ןגרָאּברַאפ טָאה רע
 .ןעז

 ,טנַאה ןײד ףיוא ּבײה ,טָאג ,הוהי ףיוא ייטשי*
 .עטקירדעג יד ןסעגרַאפ טינ טסלָאז
 ,טָאג עשר רעד טרעטסעל סָאװרַאפ

 ?טינ טסנָאמ ּוד :ןצרַאה ןייז ןיא טגָאז
 ,רעמּוק ןּוא דײל ּוצ טסקּוק ּוד םורָאװ ;ןעזעג טסָאה ּוד:*

 .טנַאה ןייד טימ ןטעלגרַאפ ּוצ ײז ידּכ
 ,רעכַאלקילגמּוא רעד ךיז טזָאלרַאּפ ריד ףיוא
 .רעפלעה ַא ןעװעג ּוד טסיּב ןדנלע םעד
 ,עשר םעד ןּופ םערָא םעד ךערּבעצ*

 זייּב ןייז ןכּוז ּוטסלָאז ןטכעלש םייּב ןּוא
 .ןעניפעג טינ רעמ טסעװ זיּב
 ,קידנעטש ןּוא קיּביײא ךלמ ַא זיא טָאג;
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 .דנַאל ןייז ןּופ רעטנּוא ןעײג רעקלעפ יד
 ;טָאג ,טרעהענּוצ ּוטסָאה ענעטילרַאפ יד ןּופ ןצכערק סָאדיי

 ;רעױא ןײד ּוצ טסניינ ,ץרַאה רעייז טסקיטסעפ
 ;ןטקירדעג םעד ןּוא םותי םעד טכער ןָאט ּוצ*

 .ןקערש טינ רעמ לָאז דרע רעד ןּופ שטנעמ ןייק זַא

 .ןדוד ןּופ ,רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ:י אל
 ;ןציש ךימ ךיא ּוט טָאג ןיא

 | :לעז ןיימ ּוצ ןגָאז ריא טנעק יװ
 ?"ןעלגיופ ריא ,גרַאּב רעיײַא ּוצ !ףױלטנַא,
 ,ןגיוּב םעד ןענַאּפש םיעשר יד ,עז םורָאװ;
 ,לקירטש ןפיוא ליפ רעײז טלעטשעגנָא ןּבָאה ײז
 רעצרעה עקיטרַאפטכער יד רעטצניפ רעד ןיא ןסיש ּוצ
 ,טרעטשעצ ןרעװ ןלײזטנּורג יד זַאי
 ?ןָאטעגפיוא טָאה סָאװ קידצ רעד

 ,לּפמעט ןקילײה ןייז ןיא זיא טָאג
 ;למיה ןיא זיא ןָארט ןייז--טָאג
 ,ןעעז ןגיוא ענייז
 .רעדניקנשטנעמ יד ןװּורּפ ןעמערּב ענייז
 ,עשר םעד ןּוא קידצ םעד טוװּורּפ טָאג

 .לעז ןייז טנייפ טָאה ,ּבױר ּביל טָאה סָאװ םעד ןּוא
 םיעשר יד ףיוא ןענעגער ןכַאמ טעװ רע"
 - ;לּבעװש ןּוא ,רעייפ ,ןליוק
 טניװ רעקידענערּב ַא ןּוא
 .סוָּכ רעטלײטענוצ רעײז זיא
 ;ּביל רע טָאה טײקיטכערעג ,טָאג זיא טכערעג םורָאװי
 -  .םינּפ ןייז ןעז ןלעװ עקיטרַאפטכער יד
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 רומזִמ ַא ;תינימש ףיוא ,רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפי ךל
 .ןדוד ןּופ

 ,עמורפ יד ךיז ןּבָאה טקידנעעג םורָאװ ,טָאג ,ףלעהי
 יד ןּופ עירטעג יד ןענייז ןעגנַאגעגסיוא םורָאװ

 .רעדניקנשטנעמ
 ,ןרעדנַא ןטימ רענייא יז ןדער שלַאפ*
 ,יײז ןדער ןצרַאה ןקיאײװצ ַא טימ ,ּפיל רעטַאלג ַא טימ

 ,ןפיל עטַאלג עלַא ןדיינשרַאפ לָאז טָאנ
 !סיורג טדער סָאװ גנּוצ יד

 ,קרַאטש רימ ןענייז גנוצ רעודנּוא טימ :ןגָאז סָאװ יד*

 ?רַאה ַא זדנּוא זיא רעװ ,ודנוא טימ ןענײז ןּפיל ערעודנוא

 ,עמערָא ןּופ גנוּבױרַאּב רעד ןגעװ ןּופ*
 ,עקיטפרעדַאּב יד ןּופ ןצכערק םעד ןגעװ ןּופ
 ,ןייטשפיוא ךיא לעװ דנּוצַא
 ;טָאג טגָאז
 ףליה טימ ןרעשַאּב לעװ ךיא
 .םיא ףיוא טוָאלּב עמ סָאװ םעד

 ,רעטרעוו ענײר ןעניײז טָאג ןּופ רעטרעוו ידי
 ,דרע רעד ףיוא לגיט ַא ןיא ןצלָאמשעג רעּבליז
 ,טרעטײלעג לָאמ ןּביז

 ,ןטיה יז טסעװ טָאג ּודֹ*
 .רוָד ןקיזָאד ןּופ ןטיהַאּב קיּביײא יז טסעװ
 ,םיעשר יד םּוא ןעייג םּוטעמּואי
 ,רעדניקנשטנעמ יד ייּב ןּביױהרעד טרעװטײקנײמעגןעו
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 .ןדוד ןּופ רומזִמ ַא ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפי גל
 !ןסעגרַאפ דימּת ךימ ּוטסעװ ,טָאג ,ןענַאװ זיּבי

 ?רימ ןּופ םינּפ ןייד ןגרָאּברַאפ ּוטסעװ ןענַאװ זיּב
 ,ךיז ייּב תוצע ןטלַאה ךיא לעװ ןענַאװ ויִּבּי
 ?גָאט ןכרּוד ןצרַאה ןיימ ןיא רעמּוק טימ
 ?רימ ףיוא ןּבייהרעד ךיז טנייפ ןיימ טעװ ןענַאװ זיּב
 ,רַאה ןיימ טָאג ,רימ רעפטנע ,ּוצ קּוקי
 םּוצ ןפָאלשנייַא טינ לָאז ךיא ,ןגיוא עניימ טכיילרעד

 ;טױט
 :ןגָאז טינ לָאז טנייפ ןיימ*
 ;ןעמּוקעגייּב םיא ןיּב ךיא
 ,ןעיירפ טינ ךיז ןלָאז םיאנוָׂש עניימ
 .ןלַאפמּוא לעװ ךיא זַא

 ;דסח ןײד ףיוא ךימ רעכיזרַאפ ךיא רעּבָא*
 ;ףליה ןייד טימ ןעיירפ ךיז טעװ ץרַאה ןיימ
 ,טָאגוצ ןענניז לעװ ךיא
 .ןָאטעג סטּוג רימ טָאה רע סָאװ

 .ןדוד ןּופ ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ: ךל
 ָאטינ :ןצרַאה ןייז ןיא טנָאז רעקיטכערטרעדינ רעד

 !טָאג ןייק
 ,ךיז יז ןעײגַאּב קידרעװמּוא ,ײז ןענייז ןּברָאדרַאפ
 .סטּוג ןייק טינ טּוט רענייק
 .,רעדניקנשטנעמ יד ףיוא טנּולעג למיה ןופ טָאה טָאג

 .טָאג טכּוז סָאװ רעקידנַאטשרַאפ ַא ןַארַאפ ּביוא ןעז ּוצ
 ,ןּברָאדרַאפ ײז ןענייז עלַא ,טרעקעגּפָא זיא רעכַאלטיא*
 .רענייא לָאמּוצ טינ ,סטּוג ןייק טינ טּוט רענייק
 ,טכערמּוא ןּופ רעּוט עלַא ןלעװ ןריּפשרעד ,רָאװרַאפי
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 ,טיױרּב טסע עמ יװ קלָאפ ןיימ ןסע סָאװ יד
 .טָאג טינ ןפּור סָאװ יד

 | ,טסגנַא ןיא יז ןטסגנַא ןָאי
 | .רוָד ןטכערעג םעד טימ זיא טָאג םורָאװ
 |  ,דנַאש ּוצ ריא טכַאמ ןַאמערָא ןּופ גנוטכַארט יד*
 | = .גנוצישַאּב ןייז זיא טָאג רעּבָא

 !לארׂשי ןּופ העּושי יד ןֹויִצ ןּופ טמּוק ןעווי
 ,קלָאפ ןייז ןּופ טפַאשנעגנַאפעג יד םּוא טרעק טָאג ןעװ
 .לארׂשי ןעיירפ ךיז טעװ ,בקעי ןייז קיטסּול טעװ

 .ןדוד ןּופ רומזִמ ַאי ןפ
 ?טלעצעג ןיד ןיא ןעניֹוװ ןעק רעװ ,טָאג

 ?גרַאּב ןקילײה ןייד ףיוא ןעּור ןעק רעװ
 ,טיײקיטכערעג טוט ןּוא ךַאלרע טייג סָאװ רעדי

 ;ןצרַאה ןייז ןיא תמא טדער ןּוא
 ,גנּוצ ןייז ףיוא תוליכר ןייק ןגָארטעג טינ*
 ,הער ןייק רבח ןייז ןָאטעג טינ
 ;ןטנָאנ ןייז ףיוא דנַאש ןייק ןטילרַאפ טינ ןּוא
 ,ןגיוא עניײז ןיא טכַארַאפ זיא הובנ רעד+

 - ;דובּכ רע טינ עקיטכרָאּפסטָאג יד ןּוא
 ;טינ טרעדנע ןּוא ןוייּב םּוצ ךיז ןרָאװשעג טָאה רע
 - ,ןוניצ ףיוא ןּבעגעג טינ רע טָאה טלעג ןייזי

 ;ןעמּונעג טינ ןקידלּושמּוא ןַא ןגעק דחֹוש ןּוא
 .ןלַאפמּוא טינ לָאמנײק טעװ סָאד טּוט סָאװ רעד

 .ןדוד ןּופ םֶּתכִמ ַאי זס
 ,טָאג ,ךימ טיהַאּב

 .ריד ןיא טצישַאּב ךימ ּבָאה ךיא םורָאװ
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 ,ּוטסיּב רַאה ןיימ :טָאג ּוצ *טגָאזעג טסָאה*
 .ריד יײּב זױלּב זיא סטּוג ןיימ
 ,דרע רעד ףיוא ןענייז סָאװ עקילײה ידי
 .ײז ּוצ זיא רענַאּב ןיימ לַא סָאװ ןטשריפ יד ןעניז ײז
 ;ןרעדנַא ןַא ּוצ ןלײַא סָאװ יד ןצעג ערעײז ןרעמ ןלָאװ
 ,טּולּב ןּופ רעפּפָאסינ ערעײז ןסיג טינ לעװ ךיא
 .ןּפיל עניימ ףיוא ןעמענ ערעײז ןעמענ טינ ןּוא
 ;רעכעּב ןיימ ןּוא לייט רעטרעשַאּב ןיימ זיא טָאג

 .לרֹונ ןיימ ףיוא טסטלַאה ּוד
 ,עכַאלּביל ןלַאפעגּוצ רימ ןענייז םיקלח*

 .ןעמּוקעגנָא רימ זיא הלחנ ענייש ַא ,ָאי
 ,ןטָארעג רימ טָאה רע סָאװ טָאג ּביול ךיאי
 .טנרעלעג ןרינ עניימ ךימ ןּבָאה טכענ יד ןיא ,ָאי
 ,דימּת רימ רַאפ טָאג טלַאה ךיא*
 ךיא לעװ ,טנַאה רעטכער ןיימ ײּב זיא רע זַא םורָאװ

 .ןלַאפמּוא טינ
 ,-לעז ןיימ קיטסּול ןּוא ,ץרַאה ןיימ ךַאליײרפ זיא םּורדִי
 .טייקרעכיז ןיא טּור ּבײל ןיימ ךיוא
 רעד ּוצ לעז ןיימ ןוָאלרעּביא טינ טסעוװ ּוד םורָאװ:

 ,דרערעטנּוא
 ,ּבּורג יד ןעז ןעמּורפ ןיײד ןזָאל טינ טסעװ
 ;ןּבעל ןּופ געװ םעד ןסיװ ןכַאמ ךימ טסעוויי

 ,םינּפ ןיײד רַאפ זיא ןדיירפ ןּופ טייקיטעז ַא
 .קיּביא טנַאה רעטכער רעד ןיא םינּונעּת

 .ןדוד ןּופ הליפּת ַאי ןי
 ,טײקיטכערעג ,טָאג ,ּוצ רעה

 ,יירשעג ןיימ ּוצ ךרָאה
 ,דובּכ ןיימ ,ידֹובָּכ :טסקעט ןיא ב .לעז רעד ּוצ גנודנעוו א *
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 .טײקשלַאפ ןָא ןּפיל ןּופ הליפּת ןיימ םענרַאפ
 4 ,ןײגסױרַא טּפשמ ןיימ לָאז ריד רַאפ ןּופי
 .טייקיטכיר יד ןעז ןלָאז ןגיוא עניײד
 ,ץרַאה ןיימ טװּורּפעג טסָאה;
 ,טכַאנ ייּב טכוזעגכָאנ טסָאה

 ןענופעג טינ ןּוא ,טרעטײלעג ךימ טסָאה
 .ליומ ןיימ רעּבירַא טינ ףרַאד סָאװ ןטכַארט לָאז ךיא
 ,ןשטנעמ ןּופ םיׂשעמ ןיאי

 ,ןּפיל עניײד ןּופ טרָאװ ןטיול ,ךיא ּבָאה
 .ןטײשרַאפ םעד ןּופ ןגעװ יד ןּופ טיהעג ךימ
 ,ןגעטש ענײד ןָא ןטלַאהעג ךיז ןּבָאה טירט עניימ*
 .סיפ עניימ ךיז ןּבָאה טשטילגעגסיוא טינ

 ,ןרעפטנע רימ טסעװ ּוד םורָאװ ,ןפורעג ךיד ּבָאה ךיא*
 ;טָאג

 .טרָאװ ןיימ ּוצ רעה ,רימ ּוצ רעוא ןײד גיינ
 טספלעה סָאװ ּוד ,םידסח ענייד ךַאלרעדנּוװ ךַאמי

 / .טנַאה רעטכער ןייד ןיא רעלַאפנָא ןּופ ךיִז ןציש סָאװ יד
 ,גיוא ןּופ לּפַאצרַאװש ַא יװ ךימ טיהי
 ןגרָאּברַאפ ךימ ּוטסלָאז ןעלגילפ ענײד ןּופ ןטָאש ןיא
 ,ךימ ןּבױרַאּב סָאװ םיעשר יד ןופי
 .םּורַא ךימ ןעלגניר סָאװ ןּבעל םּוא םיאנוָׂש עניימ
 ,ןסָאלשרַאפ ײז ןּבָאה ץרַאה טעפ רעייזיי

 .קידרעּפָאה ײז ןדער ליומ רעײז טימ
 ,טלגנירעגמּורַא ודנּוא דנּוצַא ײז ןּבָאה טירט רעזדנּוא ףיוא'י

 .דרע רעד ּוצ ןגיינ ּוצ זזדנּואנ ןָא יז ןלעטש ןגיוא ערעײז
 ,ןקּוצרַאפ ּוצ טסּולג סָאװ ּבײל ַא ּוצ ןכילגעג זיא רעיי

 .ןשינעגרָאּברַאפ ןיא טציז סָאװ ּבײלגנוי ַא ּוצ ןּוא
 יצא טעטיק

.- 
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 ,רעדינַא םיא ףרַאװ ,ןגעקַא םיא ײג ,טָאג ,ףיוא ייטשי*
 ,דרעװש ןײד טימ עשר םעד ןּופ לעז ןיימ ןענירטנַא ךַאמ

 --טנַאה ןײד טימ ,טָאג ,ןשטנעמ ןּופ;+
 םייּב זיא קלח רעײז סָאװ ,טלעװ רעד ןּופ ןשטנעמ ןּופ

 : | ,ןּבעל
 ;ךיוּב רעײז ןָא ּוטסליפ ץַאש ןיײד טימ ןּוא
 ,רעדניק ערעײז ןענייז טַאז
 .עגנוי ערעײז ּוצ עפָש רעײז ןזָאל ײז ןּוא
 ,טײקיטכערעג ןיא םינּפ ןייד ןעז לעװ רעּבָא ךיא:*

 .טלַאטשעג ןייד טימ רָאװ ןפיוא ןטעז ךימ לעװ ךיא

 ,טָאג ןּופ טכענק םעד ןּופ ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפי ןךל
 ןּופ רעטרעװ יד טָאג ּוצ טדערעג טָאה סָאװ ,ןדוד ןּופ

 ליצמ םיא טָאה טָאג סָאװ גָאט םעד ןיא גנַאזעג ןקיזָאדמעד
 רעד ןּופ ןּוא ,טנייפ ענייז עלַא ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןעװעג
 / .ןלּואָש ןּופ טכַאמ

 :טגָאזעג טָאה רע ןּואי
 ;טײקרַאטש ןיימ הוהי ,ּביל ךיד ּבָאה ךיא
 ,גנוטסעפ ןיימ ןּוא ולעפ ןיימ זיא טָאג;

 .ןענירטנַא ךימ טכַאמ סָאװ רעד ןּוא
 ,םיא ןיא ךיז ץיש ךיא סָאװ ולעפ ןיימ זיא טָאג ןיימ
 .םערּוט ןיימ ,ףליה ןיימ ןּופ ןרָאה רעד ןּוא דליש ןיימ
 !הוהי זיא טּבױלעג :ףּור ךיא

 .ןפלָאהעג ךיא רעװ טנייפ עניימ ןּופ ןּוא

 ,טיוט ןּופ קירטש ךימ ןּבָאה טלגנירעגמּורַא*
 .ןקָארשעג ךימ ןּבָאה גנַאגרעטנּוא ןּופ ןכײט ןּוא
 ,טּפינקעגמּורַא ךימ ןּבָאה דרערעטנּוא ןּופ קירטשי
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 ..טיוט ןּופ ןצענ רימ ןעניײז ןעמּוקעגנגעקַא
 - ,הוהי ּוצ ןפּורעג טיונ ןיימ ןיא ךיא ּבָאה'

 | .ןעירשעג ךיא ּבָאה טָאג ןיימ ּוצ ןּוא
 ' ,לוק ןַײמ לּפמעט ןייז ןּופ טרעהעג רע טָאה
 / .ןרעיוא ענייז ןיא ןעמּוקעג זיא םיא רַאפ יײרשעג ןיימ ןּוא
 | ,דרע יד ךיז טָאה טלקַאװעג ןּוא טלקָאשעג ןּוא*

 | ;טרעטיצעג ןּבָאה גרעּב יד ןּופ ןטסעפטנּורג יד ןּוא
 | .טנרעצעג טָאה רע לײװ ,טלקָאשעג ךיז
 | ,זָאנ ןייז ןיא ןעגנַאגעגפיוא זיא ךיור ַא'

 | ;טרעצרַאפ רעייפ ַא טָאה ליומ ןייז ןּופ ןּוא
 | .םיא ןּופ טנערּבעג ןּבָאה ןליוק

 | ,טרעדינעג ןּוא למיה םעד טגיינעג טָאה רע ןּואי*
 | .סיפ ענייז רעטנּוא לּבענ ַא טימ

 ,ןגיולפעג ןּוא בּורּכ ַא ףיוא ןטירעג זיא רע ןּוא;י
 .טניוו ןּופ ןעלגילפ ףיוא טּבעװשעג ןּוא
 | ,שינעטלעהַאּב ןייז שינרעטצניפ טכַאמעג טָאה רעי*

 --םיא םּורַא לדייּב ןייז
 .עטכידעג סנקלָאװ ,ןרעסַאװ ןּופ ךׁשֹוח ַא

 : זעגנַאגעצ סנקלָאװ ענייז ןענייז םיא רַאפ רעמיש םעד ןּופיי
 | .ןליוקרעייפ ןּוא לנָאה ןיא
 | ,טָאג טָאה למיה ןיא טרענודעג ןּוא;+

 | ,לוק ןייז טזָאלעגסױרַא טָאה רעטסכעה רעד ןּוא
 | .ןליוקרעייפ ןּוא לגָאה טימ

 ,טײרּפשעצ ײז ןּוא ןלייפ ענייז טקישעגסױרַא טָאה רע ןּוא;*
 | .טלמּוטרַאפ יז ןּוא ,ןסָאשעג ןצילּב ןּוא

 | ,ןיװַאּב ךיז ןּבָאה ןרעסַאװ ןּופ סנּבָארג יד ןּוא;*
 .טקעלּפטנַא ןענייז טלעװ רעד ןופ ןטסעפטנּורג יד ןוא

 יש ,ןרָאװעג
 װ

 .ּורְבֶע ויָבָע ֹודְנִנ הֵגֹנִמ :ליפשטרָאװ *
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 ,טָאג ,יײרשעגנָא ןיײד ןּופ
 .זָאנ ןייד ןּופ זָאלּבמעטָא םעד ןּופ

 ,ןעמּונעג ךימ ןּוא ךייה רעד ןּופ טקערטשעגסיוא טָאה רעיי
 -. :.צסױרג ןרעסַאװ ןּופ ןגױצעגסױרַא ךימ
 ,טנייפ ןקיטכַאמ ןיימ ןּופ ןעװעג ליצמ ךימ טָאה רע

 רעקרַאטש ןעװעג ןעניז יז ןעוו ,םיאנוָׂש עניײמ ןּופ ןּוא
 .רימ ןּופ

 ,ךָארּב ןיימ ןּופ גָאט ןיא ןעמּוקעגנגעקַא רימ ןענייז יז:
 .ןעװעג ןעלנָא םּוצ רימ זיא טָאג רעּבָא
 ,שינרעטײרּברעד ןיא טריפעגסױרַא ךימ טָאה רע ןּואי

 .טרעגַאּב ךימ טָאה רע לײװ ,ןגױצעגסױרַא ךימ
 ,טײקיטכערעג ןיימ טול ןטלָאורַאפ רימ טָאה טָאג

 רימ רע טָאה טנעה ענײמ ןּופ טײקנײר רעד טול
 .טרעקעגמוא

 ,הוהי ןּופ ןגעװ יד טיהעג ּבָאה ךיא םורָאװ
 .טָאג ןיימ ןגעקַא ןכָארּברַאפ טינ ןּוא
 ,רימ רַאפ ןענייז ןצעזעג עניײז עלַא םורָאװ

 .רימ ןּופ ּפָא טינ ךיא ּוט םיקּוח ענייז ןּוא
 ,ץנַאג םיא ּוצ ןעװעג ןיּב ךיא ןּוא*+

 .טײקידניז ןיימ ןּופ טיהעג ךימ ּבָאה ךיא ןּוא
 ,טײקיטכערעג ןיימ טול טרעקעגמּוא טָאג רימ טָאה םורד=

 .ןגיוא ענײז רַאפ טנעה עניימ ןּופ טייקנײר רעד טול

 ,קידָאנעג ךיז ּוטסזײװ ןקידָאנעג םעד טימ**
 .ךַאלרע ךיז ּוטסוײװ ןַאמ ןכַאלרע םעד טימ
 ,ןייר ךיז ּוטסזײװ םענייר םעד טימיי

 .טײרדרַאפ ךיז ּוטסזײװ ןעמּורק םעד טימ ןּוא
 ,ןפלעה ּוטסּוט קלָאפ עמערָא סָאד םורָאװ*

 .וטסרעדינרעד ןגיוא עכיוה ןּוא
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 ;טכיל ןיימ ןטכיײל טסכַאמ ּוד םורָאװי*
 | .שינרעטצניפ ןיימ טנייֵשַאּב טָאג ןיימ הוהי
 | ,הנחמ ַא ןגעק ךיא ףיול ריד טימ םורָאװי

 | .רעּבירַא רעיומ ַא ךיא גנירּפש טָאג ןיימ טימ ןּוא
 | ;ץנַאג זיא געװ ןייז--טָאני

 | ;טרעטײלעג זיא הוהי ןּופ טרָאװ סָאד
 .םיא ןיא ךיז ןציש סָאװ עלַא רַאפ דליש ַא זיא רע

 ?הוהי רעסיוא טָאג זיא רעװ םורָאװ**
 ?טָאג רעזדנּוא ץּוחַא ולעפ ַא רעװ ןּוא
 | ,טײקרַאטש טימ ךימ טרּונַאּב סָאװ טָאג רעד

 | .געוו ןיימ ךיילג טכַאמ ןּוא
 | ,ןדניה יד יװ ךיילג סיפ עניימ טכַאמ רע*+

 .ןלעטש ךימ רע טּוט ןכײה עניימ ףיוא ןּוא
 ,המחלמ ּוצ טנעה עניימ טנרעל רע*

 .סמערָא עניימ ּפָארַא ןגייּב ןניוּב םענרעּפּוק ַא ןּוא
 ,ףליה ןייד ןּופ דליש םעד ןּבעגעג רימ טסָאה ןּואי

 ,רעטנּוא ךימ טנעל טנַאה עטכער ןײד ןּוא
 - .ןסײרג ךימ טּוט טייקדלימ ןייד ןּוא
 ,רימ רעטנּוא טירט ןיימ טרעטײרּברעד טסָאהיי

 .ךַאלכענק עניימ ךיז ןּבָאה טשטילנעגסיוא טינ ןּוא
 ,טכײרגרעד ײז ןּוא טנייפ עניײמ טגָאיעג בָאה ךיא**

 .טדנעלרַאפ ײז ּבָאה ךיא זיּב טרעקעגמּוא טינ ךיז ןּוא
 ;ןייטשפיוא טינ ןענעק ײז זַא ,טקַאהעצ יז ּבָאה ךיאיי

 .סיפ עניימ רעטנּוא ןלַאפעג ןענייז יז
 ,המחלמ רַאפ טײקרַאטש טימ טרּוגַאּב ךימ טסָאה ןּוא+י

 .רימ רעטנּוא רעיטשנגעק ענײמ טגײּבעג טסָאה
 ,רימ ּוצ ןקַאנ ןטימ טכַאמעג ּוטסָאה טנייפ עניימ ןּוא
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 .ןטינשרַאפ ךיא ּבָאה יז ,םיאנוָׂש עניימ ןּוא
 ,ןעװעג טינ זיא רעפלעה ןייק ןּוא ,ןעירשעג ןּבָאה יז

 .טרעפטנעעג טינ יז טָאה רע ןּוא-טָאג ּוצ
 ,טניװ ןרַאפ ּביוטש יװ ןּבירעצ ײז ּבָאה ךיא ןּוא+

 .ןפרָאװעגסױרַא ַײז טױקנסַאג יװ
 ,קלָאפ ןּופ גירק יד ןּופ ןענירטנַא טכַאמעג ךימ טסָאה:+

 ;תומּוא יד ןּופ ּפָאק םעד רַאפ טכַאמעג ךימ טסָאה
 ,ןעניד רימ טּוט טינ ןעק ךיא סָאװ קלָאפ ַא

 ;ךימ יז ןכרָאהעג רעוא ןטימ ןרעה ןּופ+*
 .רימ רַאפ ןייַא ןעײג ןדמערפ ןּופ רעדניק יד
 ,טקלעװרַאפ- ןרעװ ןדמערפ םעד ןּופ רעדניק ידי

 .ןעגנוטסעפ ערעײז ןּופ סױרַא קידנרעטיצ ןעמּוק יז ןּוא

 ,ולעפ ןיימ זיא טּביױלעג ןּוא ,הוהי טּבעל סע+י
 ;ףליה ןיימ ןּופ טָאג רעד זיא ןּביױהרעד ןּוא
 תומקנ רימ טיג סָאװ טָאג רעד

 .רימ רעטנּוא תומּוא יד טגינעטרעטנוא ןּוא
 ;טנייפ עניימ ןּופ ןענירטנַא ךימ טכַאמ רע

 ךימ ּוטסּבײהרעד רעיײטשנגעק עניימ רעּביא ,ָאי
 .ליצמ ךימ ּוטסיּב ןשטנעמּביור םעד ןּופ
 ,רעקלעפ יד ןשיװצ ,טָאג ,ךיד ךיא ּביױל םּורד*"

 .ןעגניז ךיא ּוט ןעמָאנ ןייד ּוצ ןּוא
 ,ךלמ ןייז ןּופ תועּושי יד טסיירג רע*י

 ,ןטּבלַאזעג ןייז טימ דסח טּוט רע ןּוא
 .קיּבייא זיּב ןעמָאז ןייז טימ ןּוא ןדוד טימ

 .ןדוד ןּופ רֹומזִמ ַא ;:רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ; סי
 ,טָאג ןּופ דובּכ םעד ןלײצרעד ןעלמיה ידי

 .ןָא בלעװלמיה רעד טגָאז טנעה ענייז ןּופ קרעװ יד ןּוא
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 ,טרָאװ ַא טדער גָאט ַא ּוצ גָאט ַא*
 ,ןסיװ ּוצ טינ טכַאנ ַא ּוצ טכַאנ ַא ןּוא
 ,ןשינעעשעג ןייק ָאטינ ןּוא טרָאװ ַא ָאטיני

 ;טרעהעג טינ טרעװ לוקרעדיװ רעײז ּוװ
 ,ננַאלק רעײז סױרַא טייג דרע רעצנַאג רעד רעּביא;

 .דײר ערעײז טלעװ קע ויּב ןּוא
 ;ײז ןיא טלעצעג ַא טכַאמעג רע טָאה ןּוז רעד רַאפ
 .רעמַאק ןייז ןּופ ןתח ַא יװ סױרַא טײג "רע ןּוא*
 .געוו םעד ןפיול ּוצ רוּביג ַא יװ ךיז טיירפ רע
 ,גנַאגסיױא ןייז זיא ןעלמיה יד ןּופ קע ןּופי
 ,ןקע ערעײז זיּב זיא ײרדמּורַא ןייז ןּוא
 .ץיה ןייז ןּופ סנגרָאּברַאפ ןייק ָאטינ ןּוא

 ,ץנַאג זיא טָאג ןּופ הרֹוּת יד
 ;לעז יד טקיװקרעד יז
 ,רעכיז זיא טָאג ןּופ גָאנָא רעד
 .ןרַאנ םעד גּולק טכַאמ רע
 ,קיטרַאפטכער ןענײז טָאג ןּופ ןלעפַאּב יד*
 ;ץרַאה סָאד ןעיירפרעד ײז
 ,רעטױל זיא טָאג ןּופ טָאּבעג סָאד
 | .ןגיוא יד קיטכיל טכַאמ סע
 ,ןייר זיא טָאג רַאפ ארֹומ יד!"

 ;קיּבײא ףיוא טײטשַאּב יז
 ,תמא ןענייז טָאג ןּופ םיטּפשמ יד
 ;טכערעג עלא ןענייז ײז
 ,דלָאג ןּופ רעקיטסּולג ןענייז יז:

 ,ךס ַא דלָאגניג ןּופ ןּוא
 ,קינָאה ןּופ רעסיז ןּוא

 .שיאערּבעה ןיא ךאלנעמ ,ׁשֶמֶׁש - ןוז יד *
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 .קינָאהפירט ןּוא
 ;ײז ןיא טנרָאװעג טרעװ טכענק ןײד ךיוא:י

 .ןַארַאפ רכׂש סיורג זיא ײז ןטיה ןיא
 ?ןקרעמ ןעק רעװ ןעעזרַאפ:*

 .ןקינײר ךימ ּוט ענעגרָאּברַאפ ןּופ
 ,עקיליװטּומ ןּופ טכענק ןײד דימרַאפ ךיוא:+

 ;רימ רעּביא ןקיטלעװעג טינ ןלָאז ײז
 ,ןייז ץנַאג ךיא לעװ לָאמסנעד
 .ךס ַא ךערּברַאפ ןּופ ןייז ןייר לעװ ןּוא
 ,ליומ ןיימ ןּופ רעטרעװ יד גנוקיליװַאּב ּוצ ןייז ןלָאז*

 ,ריד רַאפ ןצרַאה ןיימ ןּופ גנּוטכַארט יד ןּוא
 .רעזילרעד ןיימ ןּוא ,זלעפ ןיימ טָאג

 .ןדוד ןּופ רֹומוִמ ַא ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפי ב
 ,טיונ ןּופ גָאט ןיא ןרעפטנע ריד טעװ טָאג;

 .בקעי ןּופ טָאג םעד ןּופ ןעמָאנ רעד ןקרַאטש טעװ ךיד
 ,םּוטקילײה ןּופ ףליה ןייד ןקיש טעװ רע*

 .ןענעלרעטנּוא ךיד רע טעװ ןֹויִצ ןּופ ןּוא
 ,רעפּפָאויײּפש ענייד עלַא ףיוא ןטכַא טעװ רע

 .ןעמעננָא רע טעװ רעּפּפָאדנַארּב ןייד ןּופ סטעפ סָאד ןּוא
 0 .הָלָס

 ,ןצרַאה ןייד טול ןּבעג ריד טעװ רע?
 .ןליפרעד רע טעװ טָארַאּב רעדעװטעי ןייד ןּוא
 ,העּושי ןײד ןיא ןעגניז ןלעװ רימ"

 ;ןּבײה ןָאפ ַא רימ ןלעװ טָאג רעזדנּוא ןּופ ןעמָאנ ןיא ןּוא
 .ןעגנַאלרַאפ ענייד עלַא ןליפרעד טעװ טָאג

 ,ןטּבלַאזעג ןייז טפלעה טָאג זַא ךיא סײװ דנּוצַאי
 ,למיה ןקילײה ןייז ןּופ ןרעפטנע םיא טעװ רע
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 .טנַאה רעטכער ןייז ןּופ תורּובג עקיפליהַאּב יד טימ
 ,דרעפ טימ יד ןּוא ,ןגעװטײר טימ ידי
 הוהי ןּופ ןעמָאנ םעד ןענָאמרעד ןלעװ רימ רעּבָא

 .טָאג רעודנוא
 ,ןלַאפ ןּוא ךיז ןגייּב יז

 .רעדיװ ךיז ןלעטש ןּוא ךיז ןּבײה רימ ןּוא
 !טָאג ,ּוד ףלעה:י

 .ןפור רימ סָאװ גָאט ןיא ןרעפטנע זדנּוא גיניק רעד לָאז

 .ןדוד ןּופ רומזִמ ַא ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפי אר
 ,ךלמ רעד ךיז טיירפ טײקרַאטש ןײד טימ ,טָאגי

 !רע זיא קיטסּול רעײז יװ ףליה ןײד טימ ןּוא
 ,ןּבעגעג םיא ּוטסָאה ןצרַאה ןייז ןּופ רעגַאּב םעדי

 .ןטימרַאפ טינ ּוטסָאה ןּפיל ענייז ןּופ גנַאלרַאפ םעד ןּוא
 .הָלָס

 ,סטּוג ןּופ תוכרּב ןגעקטנַא םיא טסגָארט ּוד םורָאװי
 .ןיורק ַא דלָאוניג ןּופ ּפָאק ןייז ףיוא ןָא טסּוט
 ;ןּבעגעג םיא ּוטסָאה ,ריד ײּב ןטעּבעג רע טָאה ןּבעלי
 .קידנעטש ןּוא קיּבײא ףיוא םימִי-תכירַא
 ,ףליה ןײד ךרּוד דובּכ ןייז זיא סיורג?
 .ףױרַא םיא ףיוא ּוטסּוט טייקנייש ןּוא ץנַאלג
 ,קיּבײא ףיוא גנושטנעּב ַא רַאפ םיא טסכַאמ ּוד םורָאװי
 .םינּפ ןייד רַאפ החמׂש טימ םיא טסיירפרעד
 : ,טָאג ףיוא ךיז טרעכיזרַאפ ךלמ רעד םורָאװ*

 ) טינ רע טעװ ןטשרעּבױא ןּופ דסח םעד ךרּוד ןּוא
 : .ןלַאפמּוא

 ,טנייפ ענד עלַא ןכיירגרעד סעװ טנַאה ןייד*

 ,םיאנוָׂש ענייד ןכיירגרעד טעװ עטכער ןייד
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 ;ןרָאצ ןיד ןּופ טײצ ןיא ןוויוארעייפ ַא יװ ןכַאמ יז טסעוויי
 ,סעּכ ןייז ןיא ןעגנערּבמּוא ײז טעװ טָאג
 .ןרעצרַאפ ײז טעװ רעייפ ַא ןּוא
 ,דרע רעד ןּופ ןעגנערּברעטנּוא ּוטסעװ טכּורפ רעײזי:

 .רעדניקנשטנעמ ןּופ ןעמָאז רעיײז ןּוא
 ;ריד ןגעק סטכעלש ןגױצעגנָא ןּבָאה יז םורָאװי

 טינ יז ןלעװ ,ןעקנַאדעג עזייּב טכַארטעג ןּבָאה ײז
 .ןריפסיוא

 ,ןקּור םעד ןרעקמּוא ןכַאמ יז טסעװ םורָאװ;י
 .םינּפ רעײז ףיוא ןליצ ּוטסעװ קירטשניוּב ענייד טימ

 ;טײקרַאטש ןייד ןיא ,טָאג ,ךיד ּבייהרעד:*
 .הרּובג ןייד ןּביױל ןּוא ןעגניז ןלעװ רימ

 ַא .רֵחַׁשַה-תֶלֶיַא ףיוא ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפי בכ
 .ןדוד ןּופ רומזִמ

 ?ןוָאלרַאפ ךימ ּוטסָאה סָאװרַאפ ,טָאג ןיימ ,טָאג ןיימ?
 ,יירשעג ןיימ ןּופ רעטרעװ יד ןעניײז ףליה ןיימ ןּופ טײװ
 ,טינ טסרעפטנע ּוד ןּוא ,גָאט ײּב ףּור ךיא ,טָאג ןיימ:

 .רימ רַאפ גנוליטש ןייק ָאטינ ןּוא-טכַאנ ייּב ןּוא
 ,רעקילײה רעד ךָאד טסיּב ּודי
 .לארׂשי ןּופ ןעגנַאזעגּבױל יד ףיוא טנָארט סָאװ

 ,ןרעטלע ערעודנּוא טרעכיזרַאפ ךיז ןּבָאה ריד ףיוא? -
 .טויײלרעד ײז טסָאה ּוד ןּוא ,טרעכיזרַאפ ךיז
 ,ןרָאװעג ןענּורטנַא ןּוא ,ןעירשעג ײז ןּבָאה ריד ּוצ*
 .ןרָאװעג טמעשרַאפ טינ ןּוא ,טרעכיזרַאפ ךיז ריד ףיוא
 ,שטנעמ ןייק טינ ןּוא םערָאװ ַא ןיּב ךיא רעּבָאי
 .קלָאפ ןּופ טכַארַאפ ןּוא ,טייל רַאפ הּפרח ַא
 ,רימ ןּופ ןכַאל ,ךימ ןעעז סָאװ עלַאּי



 199 בכ םילהת 28

 ;ּפָאק םעד ןעלקָאש ײז ,ּפיל רעד טימ ןעיצ ײז
 ,ןיילרעד םיא לָאז רע ,טָאג ףיוא ןגײלפױרַא ךיז רע לָאװי
 .ןרענַאּב םיא טּוט רע ּביוא ,ןייז ליצמ םיא

 ,ּבײלרעטּומ ןּופ ןגױצעגסױרַא ךימ טסָאה ּוד ,רָאװרַאפײ*
 .טסּורּב סרעטּומ ןיימ ףיוא טרעכיזרַאפ ךימ
 ,ןָא רעטּומרעּבעג ןּופ ןפרָאװעגפױרַא ךיא ןיּב ריד ףיוא:*

 .טָאג ןיימ ּוד טסיּב ןָא ּבײלרעטּומ ןיימ ןּופ
 ,טנָאנ זיא טיונ יד םורָאװ ,רימ ןּופ ךיז רעטַײװרעד טיני*

 .ןפלעה לָאז רעװ ָאטינ םורָאװ
 ,ליפ ןסקָא ךימ ןּבָאה טלגנירעגמּורַא*

 .םּורַא ןלַאפַאּב ךימ ןענייז ןֶׁשֶּב ןּופ ןלּוּב
 ,רימ ףיוא ליומ רעײז טרַאּפשעגפיוא ןּבָאה יז

 .טמּורּב ןּוא טקּוצרַאפ סָאװ ּבייֵל ַא יו
 ,ןרָאװעג ןענורעצ ךיא ןיּב רעסַאװ יווי*

 ;ןטָאשעצ ךיז ןּבָאה רענייּב עניימ עלַא ןּוא
 ,סקַאװ יװ ןרָאװעג זיא ץרַאה ןיימ
 .דײװעגניא עניימ ןיא ןעגנַאגעצ
 ,חֹוּכ ןיימ זיא ןּברַאש ַא יװ טנקירטענסיוא:*

 ;ןעמּונ ןיימ ּוצ טּפעלקענּוצ זיא גנּוצ ןיימ ןּוא
 .ןגיײל ךימ ּוטסּוט טוט ןּופ ּביוטש םעד ןיא ןּוא
 ,טניה ךימ ןּבָאה טלגנירעגמּורַא םורָאװיי

 ,ןעמּונעגמּורַא ךימ טָאה רעוטסטכעלש עדנַאּב ַא
 .סיפ עניימ ןּוא טנעה עניימ--ּבייל ַא יװ
 ;רענייּב עניימ עלַא ןלײצרעּביא ןעק ךיא'*

 .רימ ףיוא ןקּוק ײז ,ןצָאלג יז
 ,ךיז ןשיװצ םידגּב עניימ ןלײטעצ ייזי*

 .לרֹוג ײז ןפרַאװ שוּבלמ ןיימ ףיוא ןּוא



 + טל

 29 םילהת 29--20 בכ

 ,ןרעטײװרעד טינ ךיז טסלָאז ,טָאג ּוד רעּבָאי
 .ףליה ּוצ רימ ליַא ,טײקרַאטש ןיימ
 | ,לצז ןיימ דרעװש ןּופ ליצמ יז

 .יעקיצניײאנייא ןיימ טנּוה ןּופ טכַאמ רעד ןּופ
 | ,ליומ סּבייל םעד ןּופ ךימ ףלעה*י

 .ןרעפטנע רימ ּוטסלָאז ןריטלזיו ןּופ רענרעה יד ןּופ ןּוא

 ,רעדירּב עניימ ּוצ ןעמָאנ ןייד ןלייצרעד לעװ ךיא*י
 :ןּבױל ךיד ךיא לעװ למעזעג ןיא
 ,ןּביױל םיא טּוט ,טָאג ןּופ רעטכרָאפ ריא

 ,דובּכ םיא טיג ,בקעי ןּופ ןעמָאז רעדלַא
 .לארׂשי ןּופ ןעמָאז רעדלַא ,םיא רַאפ ארֹומ טָאה ןּוא
 יד טינ טקידרעװמּוארַאפ ןּוא טינ טכַארַאפ רע םורָאװ

 ,ןַאמערָא ןּופ ןייּפ
 ,םיא ןּופ םינּפ ןייז טינ טגרָאּברַאפ רע ןּוא
 .ּוצ רע טרעה ,םיא ּוצ טײרש רע זַא ןּוא
 :למעועג סיורג ַא ןיא ּביול ןיימ ןייז טעװ ריד ןּופ

 עניז רַאפ ןגעקטנַא םירדנ עניימ ןלָאצַאּב לעװ ךיא
 .רעטכרָאפ

 ,ןייז טַאז ןּוא עטקירדעג יד ןלעװ ןסעיי
 ;םיא ןכּוז סָאװ יד טָאג ןלעװ ןּביױל
 !קיּבײא ףיוא ץרַאה רעיא ןּבעלפיוא לָאז
 ,טָאג ּוצ ןרעקמּוא ךיז ןּוא ,ךיז ןלעװ ןרעלקַאּב=

 ;דרע רעד ןּופ ןקע עלַא
 ריד רַאפ ךיז ןלעװ ןקּוּב ןּוא
 .רעקלעפ יד ןּופ תוחּפשמ עלַא
 ,סטָאג זיא הכּולמ יד םורָאװײי =

 .רעקלעפ יד רעּביא טקיטלעװעג רע ןּוא
 .לעז ןיימ .ה .ד *



 6 ג2--30 בכ טילהת 30

 ,דנַאל ןּופ ןסטעפ עלַא ןסע*'
 | ,םיא רַאפ ןעינק ,ןקּוּב ךיז ןּוא
 ,טרעדינעג ּביוטש ןיא ןּבָאה סָאװ עלַא ןלעװ
 .טנעקעג ןטלַאהרעד טינ לעז רעיײז ןּוא
 ,ןעניד םיא ןלעװ רעדניק ידי

 .רוָדחקידעמּוקנ םעד ןרעװ טלײצרעד טעװ טָאג ןּופ
 ,טײקיטכערעג ןייז ןגָאזנָא ןּוא ןעמוק טעװ עמיי

 סע טָאה רע זַא-ןרעװ ןרָאּבעג טעװ סָאװ קלָאפ םעד
 .ןָאטעג

 .ןדוד ןּופ רומזִמ ַאי גכ
 ,ךּוטסַאּפ ןיימ זיא טָאג

 .ןלעפ טינ טעװ רימ
 ,ןרעיױה ךימ רע טכַאמ רעצעלּפרעטיפ עקיזָארג ףיוא*

 .ןריפ ךימ רע טּוט ןרעסַאװ עקיאּור ײּב
 ;לעז ןיימ טקיװקרעד רעי
 ןגעטש עקיטכיר ןיא ךימ טריפ רע
 .ןעמָאנ ןייז ןגעװ ןּופ
 ,ןטָאשטוט ןּופ לָאט ןיא יג ךיא זַא וליפַאּי

 ,זייּב רַאפ ארֹומ טינ ךיא ּבָאה
 ;רימ טימ טסיּב ּוד םורָאװ
 ,ןעלנָא ןייד ןּוא ןקעטש ןײד
 .ןטסיײרט ךימ ןעּוט ײז
 שיט ַא רימ רַאפ טסטיירג ּוד*
 ;טנייפ עניימ ןגעקטנַא
 ,ּפָאק ןיימ לײא טימ טּבלַאזַאּב טסָאה
 .רעּבירַא טפיול סוָּכ ןיימ
 ןײגכָאנ רימ ןלעװ דָאנעג ןּוא סטּוג רָאנ*



 31 םילהת 10-3 דכ -

 ,ןּבעל ןיימ ןּופ געט עלַא
 זיוה סטָאג ןיא ןציז לעװ ךיא ןּוא
 .געט עגנַאל ףיוא

 .רומזִמ ַא ןדוד ןּופי ךכ
 ,טייקלּופ ריא ןּוא דרע יד זיא סטָאג

 .ריא ןיא רעניוװ יד ןּוא טלעװ יד
 ,טסעפטנורגעג ןעמי ףיוא יז טָאה רע םורָאװ?

 .טלעטשעג ןכיײט ףיוא יז טָאה ןּוא
 טָאג ןּופ גרַאּב םעד ףיוא ןײגפױרַא ןעק רעוו*

 ?טרָא ןקילײה ןייז ןיא ןייטש ןעק רע ןּוא
 ,ץרַאה רעטיול ַא ןּוא טנעה עניײר טָאה סָאװ רעד
 ,ןשלַאפ םּוצ טנָאמרעד טינ ךימ טָאה סָאװ
 .גורטַאּב טימ ןרָאװשעג טינ ןּוא
 ,הוהי ןּופ הכרּב ַא ןגירק טעװ רע*

 .ףליה ןייז ןּופ טָאג םעד ןּופ דָאנעג ןּוא
 ,םיא ןשרָאפ סָאװ יד ןּופ רוָד רעד זיא סָאד*
 .הָלָס .בקעי ןיא םינּפ ןייד ןכּוז סָאװ

 ,ּפעק ערעײא ,ןרעיוט ריא ,ףיוא טּבײה'
 ,ןריט עקיּביײא ריא ,ףיוא ךייא טּביײה ןּוא
 .טכַארּפ ןּופ גיניק רעד ןײגנײרַא לָאז ןּוא
 ?טכַארּפ ןּופ גיניק רעד זיא רעוי
 ,רוּביג רעד ןּוא רעקרַאטש רעד טָאג
 .המחלמ ןּופ רוּביג רעד טָאג

 ,ּפעק ערעייא ,ןרעיוט ריא ,ףיוא טּביײה'
 ,ןריט עקיּבײא ריא ,ףיוא טּבײה ןּוא
 .טכַארּפ ןּופ גיניק רעד ןײגנײרַא לָאז ןּוא
 ?טכַארּפ ןּופ גיניק רעד זיא רעווי"

 .הָלָס .טכַארּפ ןּופ גיניק רעד זיא רע ,תֹואָבצ ןּופ טָאג



 12-ו הכ םילהת 22

 .ןדוד ןּופי הכ
 .לעז ןיימ ףיוא ךיא ּביײה ,טָאג ,ריד ּוצ א
 ,ךימ ךיא רעכיזרַאּפ ריד ףיוא ,טָאג ןיימ" ב

 .ןרעװ טמעשרַאפ טינ ךימָאל
 .טנייפ עניימ רימ ףיוא ןלעװק טינ ןלָאז

 טמעשרַאפ טינ ןלָאז ריד ףיוא ןפָאה סָאװ עלַא ,ָא* ג
 ;ןרעװ

 ,טשינרָאג רַאפ ןשלעפ סָאװ יד ןלָאז ןרעװ טמעשרַאפ
 ,ןסיוװ ךימ ךַאמ ,טָאג ,ןגעװ עניד* ד

 .ךימ ןרעל ןגעטש ענײד
 - ,ךימ ןרעל ןּוא ,תמא ןײד ןיא ךימ ריפ* יה

 ;ףליה ןיימ ןּופ טָאג רעד טסיּב ּוד םורָאװ
 .גָאט ןצנַאג ַא טפָאהעג ךיא ּבָאה ריד ּוצ

 ,םידסח ענייד ןּוא גנּומירַאּברעד ןייד ,טָאג ,ןָאמרעד" וז
 .ןָא קיּבייא ןּופ ןענייז יז םורָאװ

 וטסלָאז ןכערּברַאפ עניימ ןּוא טנוּוי ןיימ ןּופ דניז ידי ח
 | ;ןענָאמרעד טינ

 ,רימ ןָא ּוד ךיז ןָאמרעד דסח ןייד טול
 .טָאג ,טייקסטוג ןייד ןגעװ ןּופ

 ,טָאג זיא קיטרַאפטכער ןּוא טו" ט
 .געוו םעד עקידניז יד רע טזײװ םּורד

 ,טײקיטכערעג ןיא עליטש יד טריפ רע" י
 .געוו ןייז עליטש יד טנרעל ןּוא

 טפַאשײרט ןּוא דסח ןענייז טָאג ןּופ ןגעװ עלַאא כ
 .ןגָאנָא ענייז ןוא דנּוּב ןייז ןטיה סָאװ יד וצ

 ,טָאג ,ןעמָאנ ןייד ןגעװ ןּופיי ל
 ,סיורג זיא יז םורָאװ ,דניז ןיימ ןּבעגרַאפ ּוטסלָאז

 ,טָאג טכרָאפ סָאװ ןַאמ ַא רָאנ רעװ* מ
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 33 םילהת 1 וכ-13 הכ

 .ןלײװ לָאז רע סָאװ געװ םעד ןזײװ םיא רע טעװ
 ,סטּוג ןיא ןעּור טעװ לעז ןייזי*

 .דנַאל סָאד ןּברַא טעװ ןעמָאז ןייז ןּוא
 ,םיא ןטכרָאפ סָאװ יד טימ זיא טייקטיורטרַאפ סטָאג*

 .ןענרעל ּוצ ײז ידּכ ,דנוּב ןייז ןּוא
 ,טָאג ּוצ דימּת ןענייז ןגיוא עניימ:*

 .סיפ עניימ ץענ ןּופ סױרַא טיצ רע םורָאװ
 ,ךימ קילעוטײל ןּוא רימ ּוצ ךיז רעקיי

 .ךיא ןיּב םערָא ןּוא דנלע םורָאװ
 ,טײרּבעגסױא ךיז ןּבָאה ןצרַאה ןיימ ןּופ תורצ ידי

 .סױרַא ךימ יצ ןשינעקירד עניימ ןּופ
 ,שינרעטַאמ ןיימ ןּוא ןייּפ ןיימ עוי*

 .דניז עניימ עלַא ּבינרַאפ ןּוא
 - ליפ ןענייז םיאנוָׂש עניימ יװ עו"

 ךימ ןּבָאה יז סָאװ טפַאשטנייפ עטכערעגמּוא יד ןּוא
 .טנייפ

 ,ליצמ ךימ ײז ןּוא לעז ןיימ טיה:י
 ,ריד ןיא ךימ ץיש ךיא לײװ ,ןרעװ טמעשרַאפ טינךימָאל
 ,ןטיהַאּב ךימ טײקיטרַאפטכער ןּוא טײקכַאלרע לָאז

 .ריד ּוצ ןפָאה ּוט ךיא םורָאװ
 לארׂשי ,טָאג ,סיוא ןייל*

 .תורצ ענייז עלַא ןּופ

 .ןדוד ןּופי ןכ
 ןיא ןעגנַאגעג ןיּב ךיא םורָאװ ;טָאג ,טכער רימ ּוט
 ,טײקכַאלרע ןיימ

 טינ ךיז ,טָאג ףיױא טרעכיורַאפ ךימ ּבָאה ךיא ןּוא
 ,טלקַאװעג



 | ּוזכ-2וכ םילהת

 | ,ךימ ריּבּורּפ ןּוא ,טָאג ,ךימ ווּורּפ*
 5 .ץרַאה ןיימ ןּוא ןרינ עניימ רעטײל
 ;ןגיוא עניימ רַאפ זיא דסח ןייד םורָאװ;

 .תמא ןיײד ןיא יג ךיא ןּוא
 ,ןשטנעמ עשלַאפ טימ ןסעזעג טינ ןיּב ךיא*

 .ףיונוצ טינ ךיא םּוק עטלעטשרַאּפ טימ ןּוא
 ,רעּוטסטכעלש ןּופ למעועג סָאד טנייפ ּבָאה ךיא*

 .ןציז טינ ךיא ּוט םיעשר טימ ןּוא
 ,טנעה עניימ טייקנײר ןיא שַאװ ךיא*

 ,טָאג ,חּבומ ןיײד םּורַא יג ךיא ןּוא
 ,קנַאד ןּופ לוק ַא ןרעה ןזָאל ּוצי

 .רעדנוװ ענייד עלַא ןליײצרעד ּוצ ןּוא

 ,זיוה ןיײד ןּופ גנּוניֹוװ יד ּביל ּבָאה ךיא ,טָאג*
 .דובּכ ןײד ןּופ גנּואּור רעד ןּופ טרָא םעד ןּוא
 ,לעז ןיימ עקידניז טימ ןָאטנייַא טינ טסלָאװ

 ,ןּבעל ןיימ טײל עקיטּולּב טימ ןּוא
 ,טיײקיטסיל זיא טנעה ערעײז ןיא סָאװי*

 .דחֹוש לּופ זיא עטכער רעיײז ןּוא
 ;טײקכַאלרע ןיימ ןיא יג ךיא רעּבָאיי

 .ךימ קילעוטײל ןּוא ,סיוא ךימ זייל
 ,ןכײלג ףיוא טייטש סּופ ןיימ ןעווי*

 .טָאג ןּביױל ןעלמעזעג ןיא ךיא לעװ

 .ןדוד ןּופי ןכ
 ,ףליה ןיימ ןּוא טכיל ןיימ זיא טָאג

 ?ןּבָאה ארֹומ ךיא לָאז ןעמעװ רַאפ
 ,ןּבעל ןיימ ןּופ גנוטסעפ יד זיא טָאג
 ?ןטסגנַא ךיא לָאז ןעמעו רַאפ



 35 םילהת 8-2 וכ

 רימ ּוצ ןענענעג רעּוטסטכעלש יד זַאי
 -שיילפ ןיימ ןסע ּוצ
 --טנייפ עניימ ןּוא רעקירד עניימ
 .ןלַאפ ןּוא טלכיורטשעג ײז ןרעװ
 ,רימ ףיוא ןרעגַאל לָאז הנחמ ַא זַא;
 ;ץרַאה ןיימ ןּבָאה ארֹומ טינ טעװ
 ,רימ ףיוא ןײטשנָא לָאז המחלמ ַא זַא
 .רעכיז ןגעװטסעד ןּופ ךיא ןיּב

 ,טָאג ןּופ טננאלרַאפ ךיא ּבָאה סנייא
 :ןטעּב ךיא ּוט סָאד
 טָאג ןּופ זיוה ןיא ןציז לָאז ךיא
 ,ןּבעל ןיימ ןּופ געט עלַא
 ,טָאג ןּופ טײקכַאלּביל יד ןעז ּוצ
 .לּפמעט ןייז ןיא ןרעדעפ ּוצ ךיז ןּוא
 ,לדייּב ןייז ןיא ךימ טלַאהַאּב רע םורָאװ?
 ,זייּב ןּופ גָאט םעד ןיא
 ןּופ שינעגרָאּברַאפ רעד ןיא ךימ טגרָאּברַאפ רע

 ,טלעצעג ןייז
 .ןּבייהרעד ךימ רע טּוט ולעפ ַא ףיוא
 ּפָאק ןיימ ןּביײה ךיז טעװ דנּוצַא ןּוא*
 ,רימ םּורַא דנּור טנייפ עניימ רעּביא
 -טכַאלש טלעצעג ןייז ןיא ןטכַאלש לעװ ךיא ןּוא

 ,לַאשעג טימ רעפּפָא
 .טָאג ּוצ ןליּפש ןּוא ןעגניז לעװ ךיא

 -ןפּור ךיא ּוט --לוק ןיימ ,טָאג ,רעהי
 .רימ רעפטנע ןּוא ,ךימ קילעוטײל ןּוא
 !םינּפ ןיימ טכּוז :ריד רַאפ טגָאז ץרַאה ןיימ*



 3 חכ--פ וכ םילהת 26

 .ןכּוז ךיא ּוט ,טָאג ,םינּפ ןייד
 ,רימ ןּופ םינּפ ןייד ןגרָאּברַאפ טינ טסלָאװ
 ;טכענק ןייד ןרָאצ ןיא ןגײנּפָא טינ טסלָאז
 ,ןפרַאװקעװַא טינ ךימ טסלָאז ,ןעװעג ףליה ןיימ טסיּב
 .העּושי ןַימ ןּופ טָאג ,ןזָאלרַאפ טינ ךימ טסלָאז ןּוא
 ,ןוָאלרַאפ ךימ ןלָאז רעטּומ ןיימ ןּוא רעטָאפ ןיימ וליפַאי'

 | .ןעמעננײרַא ךימ טָאג רעּבָא טעװ

 ,געװ ןייד ,טָאג ,רימ זײװ;י
 ,געטש ןכײלג ןיא ךימ ריפ ןּוא
 .רערעױל עניימ ןגעװ ןּופ
 ;טנייפ עניימ ןּופ טָארַאּב םעד ףיוא ןּבעג טינ ךימ טסלָאז*

 ,רימ ןגעק ןענַאטשעגפיוא ןענייז תודע עשלַאפ םורָאװ
 .טכערמּוא טימ טמעטָא סָאװ רעד ןּוא
 ,טָאג ןּופ סטּוג סָאד ןעז ּוצ טּבױלגעג טינ טלָאװ ךיא ןעווי*

 -!עקידעּבעל יד ןּופ דנַאל ןיא
 ,קרַאטש ײז ,טָאג ּוצ ףָאה:*

 ;ץרַאה ןייד ןייז טסעפ לָאז ןּוא
 .טָאג ּוצ ףָאה ,ָאי

 .ןדוד ןּופי חכ
 ;ןפור ךיא ּוט ,טָאג ,ריד ּוצ

 ,רימ ּוצ ןייז ּביױט טינ טסלָאז ,זלעפ ןיימ
 ,רימ ּוצ ןגײװש טסעװ ּוד זַא םורָאװ
 .ּבּורג ןיא עטרעדינעג יד ּוצ ןכילגעג ןייז ךיא לעװ
 ,ריד ּוצ יײרש ךיא זַא ,טעּבעג ןיימ ןּופ לוק םעד רעהי

 .לּפמעט ןקילײה ןייד ּוצ טנעה עניימ ףיוא ּביײה ךיא זַא
 ,םיעשר יד טימ ןעיצקעװַא טינ ךימ טסלָאי

 ,טכערמּוא ןּופ רעּוט יד טימ ןּוא
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 ,םירבח ערעײז טימ םולש ןדער סָאװ
 .ןצרַאה רעײז ןיא זיא זייּב ןּוא
 ,קרעװ רעײז טול ײז ּבינ

 ;םיׂשעמ ערעײז ןּופ טיײקסטכעלש רעד טול ןּוא
 ,ייז ּביג טנעה ערעײז ןּופ גנּואּוט רעד טול
 .גנּוטלעגרַאפ רעײז םּוא ײז רעק
 ,טָאג ןּופ קרעװ יד ףיוא טינ ןטכַא יז לײװי

 ,טנעה ענייז ןּופ גנּואּוט רעד ףיוא ןּוא
 .ןעיוּבפיוא טינ ײז ןּוא ןרעטשעצ ײז רע טעװ

 ,טָאג זיא טּביױלעגי
 .ןטעּבעג עניימ ןּופ לוק םעד טרעהעג טָאה רע סָאװ
 ,דליש ןיימ ןּוא טײקרַאטש ןיימ זיא טָאג
 ,ץרַאה ןיימ טרעכיזרַאפ ךיז טָאה םיא ףיוא
 .ןרָאװעג ןפלָאהעג ןיּב ךיא ןּוא
 ,ץרַאה ןיימ קיטסּול זיא םּורד
 .ןעקנַאד םיא ךיא ּוט גנַאזעג ןיימ טימ ןּוא

 ,טײקרַאטש ַא ײז זיא טָאג;
 .ןטּבלַאזעג ןייז רע זיא ףליה ןּופ גנוטסעפ ַא ןּוא
 ,ּברַא ןייד שטנעּב ןּוא ,קלָאפ ןייד ףלעהי

 .קיּבייא ףיוא ײז גָארט ןּוא ,ײז רעטיפ ןּוא

 .ןדוד ןּופ רומזִמ ַאי טָר
 ,עקיטכַאמ ריא ,הוהי ּוצ טיג

 ,טײקרַאטש ןּוא דובּכ הוהי ּוצ טיג
 ,ןעמָאנ ןייז ןּופ דובּכ םעד הוהי ּוצ טינ;

 .ײשּפָא ןקילײה טימ הוהי ּוצ ךיז טקּוּב
 ,ןרעסַאװ יד ףיוא זיא הוהי ןּופ לוק רעדי
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 ,ןרענּוד טּוט טכַארּפ ןּופ טָאג רעד
 .עסיורג ןרעסַאװ ףיוא--הוהי
 ,טכַאמ טימ זיא הוהי ןּופ לוק רעד
 ,טיײקנייש טימ זיא הוהי ןּופ לוק רעד
 ,ןרעדעצ טכערּבעצ הוהי ןּופ לוק רעד?

 .ןֹונָבל ןּופ ןרעדעצ יד טכערּבעצ הוהי ןּוא
 ,ּבלַאק ַא יװ ןעגנירּפש יז טכַאמ רע ןּוא*

 .ריטלזיוו גנּוי ַא יװ ,ןֹוירָׂש ןּוא ןֹונָבל
 .רעייפ ןעמַאלפ סיוא טקַאה הוהי ןּופ לוק רעדי
 ,רּבדמ םעד ןרעטיצ טכַאמ הוהי ןּופ לוק רעד*
 .שַדְק ןּופ רּבדמ םעד ןרעטיצ טכַאמ הוהי
 ןרעּבעג סנידניה טכַאמ הוהי ןּופ לוק רעד"

 ;ןזײלּבטנַא רעדלעװ טוט ןּוא
 !קיטכַארּפ :רעכַאלטיא טגָאז לּפמעט ןייז ןיא ןּוא
 ,טנָארטעג לוּבמ םייּב טָאה הוהיי*

 .קיּביײא ףיוא ךלמ ַא יװ טנָארט הוהי ןּוא
 ,טײקרַאטש ןּבעג קלָאפ ןייז טעװ הוהייי

 .םולש טימ קלָאפ ןייז ןשטנעּב טעװ הוהי

 ! לּפמעט ןּופ גנּואינַאּב רעד ּוצ גנַאזעג ַא ;רומזִמ ַאי ל
 | .ןדוד ןּופ

 ךימ טסָאה םורָאװ ,טָאג ,ךיד ּבײהרעד ךיא*
 ,טכירעגפיוא

 .רימ רעּביא טנייפ עניימ טיירפרעד טינ ןּוא
 ,טָאג ןיימ הוהיי
 .טליײהעג ךימ טסָאה ןּוא ,ריד ּוצ ןעירשעג ּבָאה ךיא
 / ,לעו ןיימ דרערעטנּוא ןּופ טכַארּבעגפױרַא טסָאה ,טָאג;
 , .ּבּורג ןיא ןרעדינ טיג לָאז ךיא ,טּבעלעגפיוא ךימ טסָאה
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 ,עמּורפ ענייז ,טָאג ּוצ טנניזי
 .שינעכעדעג רעקילײה ןייז טקנַאד ןּוא
 ,ןרָאצ ןייז זיא עגר ַא םורָאװ"

 .טײקיליװטּג ןייז ןּבעל ַא
 ,ןײװעג טּבײלּב טכַאנ רעּביא
 .גנַאזעג זיא סנגרָאמירפ ןּוא

 :הװלַש ןיימ ןיא טגָאזעג טסעװעג ּבָאה ךיא ןּואי
 .לָאמנייק ןלַאפמּוא טינ לעװ ךיא
 ,טָאג ,טײקיליװטּוג ןײד ןיאי

 --גרַאּב ןיימ טסעפ טלעטשעגפיוא טַאהעג ּוטסָאה
 ,םינּפ ןייד ןגרָאּברַאפ ּוטסָאה
 .ןרָאװעג ןקָארשרעד ןיּב ךיא ןּוא
 ןפּור ךיא געלפ ,טָאג ,ריד ּוצי

 :ןטעּב ךיא געלפ טָאג ּוצ ןּוא
 ,טּולּב ןיימ ןיא זיא ןיװעג רעסָאװ,;'

 ?ּבּורג ןיא ןרעדינ לעװ ךיא זַא
 ?ּבױטש רעד ןּביױל ךיד ןעק
 ?תמא ןייד ןליײצרעד רע ןעק
 ,ךימ קילעוטײל ןּוא ,טָאג ,רעה;י

 ".רעפלעה ַא רימ ײז ,טָאג
 ,ץנַאט ןיא גָאלק ןיימ טרעקרַאפ רימ ּוטסָאה;;

 ,דײלקקַאז ןיימ ןדנּוּבעגּפָא טסָאה
 ;דיײרפ טימ טרּוגעגנָא ךימ ןּוא
 .ןגײװש טינ ןּוא ,"לעז יד ןעגניזַאּב ךיד טעװ םּורד:י

 .ןעקנַאד ריד ךיא לעװ קיּביײא ,רַאה ןיימ טָאג

 .ןדוד ןּופ רומזִמ ַא ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפי אל
 ,ןציש ךימ ךיא ּוט ,טָאג ,ריד ןיא*

 .דֹובָּכ :טסקעט ןיא א
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 ;לָאמנײק ןרעװ טמעשרַאפ טינ ךימָאל
 .ןענירטנַא ךימ ךַאמ טיײקיטכערעג ןײד ןיא
 ,רימ ּוצ רעוא ןייד ּוצ גייני
 ;טניװשעג ליצמ ךימ יז
 ,גנּוצישַאּב ןּופ ולעפ ַא רַאפ רימ ײז
 .ןפלעה ּוצ ךימ זיוה טקיטסעפַאּב ַא רַאפ

 ,גנוטסעפ ןיימ ןּוא ולעפ ןיימ טסיּב ּוד םורָאװ+ !
 ךימ ןּוא ןריפ ךימ ּוטסלָאז ןגעװ ןעמָאנ ןייד ןּופ ןּוא

 .ןטײלַאּב
 / רימ ןּבָאה יז סָאװ ץענ רעד ןּופ ןעיצסױרַא ךימ טסלָאװ

 ,טגײלעגרעטנּוא
 ,גנּוצישַאּב ןיימ טסיּב ּוד םורָאװ
 ;טסײג ןיימ רעּביא ךיא ּביג טנַאה ןײד ןיא*
 .רעײרטעג טָאג ּוד ,הוהי ,ןזיײלסױא ךימ טסעװ
 עשלַאפ ןָא ךיז ןטלַאה סָאװ יד טנייפ ּבָאה ךיאי

 ,ןטייקיטשינ

 .טרעכיורַאפ טָאג ףיוא ךימ ּבָאה ךיא םורָאװ
 ,דסח ןייד טימ קיטסּול ןיּב ןּוא ךיז יירפ ךיא
 ,ןייּפ ןיימ ןעזעג טסָאה םורָאװ
 | .לעז ןיימ ןּופ תורצ יד טקרעמעג טסָאה
 .טנַאה רעד ןיא טרעפטנעעגרעּביא טינ ךימ טסָאה ןּואי

 | ;טנייפ םענּופ
 .שינרעטײרּברעד ןיא סיפ עניימ טלעטשעג טסָאה

 ,גנע ויא רימ םורָאװ ,טָאג ,ךימ קילעזטיילי
 ,גיוא ןיימ זיא שינרעגרע ןופ ןרָאװעג טַאמ
 .ּבײל ןיימ ןּוא לעז ןיימ
 ,ןּבעל ןיימ רעמּוק ןיא זיא ןעגנַאגרַאפ םורָאװיי
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 ;שינעצפיז ןיא ןרָאי ענײמ ןּוא
 ,חֹוּכ ןיימ זיא דניז עניימ ןגעװ ןּופ ןלַאפעגּפָא
 .ןרָאװעג טַאמ ןענייז רענייּב עניימ ןּוא

 ,הּפרח ּוצ ןרָאװעג ךיא ןיּב טנייפ עניימ עלַא ןגעװ ןּופ;י
 ,רָאג זיּב ,םינכש עניימ ייּב ןּוא
 ;עטנַאקַאּב עניימ ײּב ליורג ַא ןּוא
 .רימ ןּופ ןכײװ ,סַאג ןיא ךימ ןעעז סָאװ יד
 ,ןצרַאה ןסיוא רעטיוט ַא יװ ןרָאװעג ןסעגרַאפ ןיּב ךיא:*

 .סעפעג ןּברָאדרַאפ ַא יװ ןרָאװעג ןיּב ךיא
 --ליפ ןּופ דײרעג סָאד טרעהעג ּבָאה ךיא םורָאװ;*

 ;םּורַאדנור קערש ַא
 ,רימ ףיוא רעדנַאנײאטימ ךיז ןהצע ײז זַא
 .ןעמענ ּוצ ןּבעל ןיימ ײז ןטכַארט
 ,הוהי ריד ףיוא ךימ רעכיזרַאפ ךיא רעּבָאי

 .ּוד טסיּב טָאג ןיימ :גָאז ךיא
 ,ןטיצ עניימ ןעניײז טנַאה ןײד ןיא:*

 ,טנייפ עניימ ןּופ טנַאה רעד ןּופ ליצמ ךימ ײז
 .רענָאיכָאנ עניימ ןּופ ןּוא
 :טכענק ןייד ףיוא םינּפ ןיײד טכיילרעדיי

 .דָאנעג ןיײד ןיא ךימ ףלעה
 ,ןרעװ טמעשרַאפ ךימָאל טינ ,טָאנ;י

 ;ןפּורעג ךיד ּבָאה ךיא םורָאװ
 ,םיעשר יד ןרעװ טמעשרַאפ ןלָאז
 .דרערעטנּוא ןיא ןרעװ ןגיװשטנַא ײז ןלָאז
 ,ןגיל ןּופ ןּפיל יד ןרעװ םּוטש ןלָאז*

 ,טיישרַאפ קידצ ןפיוא ןדער סָאװ
 .שינעטכַארַאפ ןּוא הואג טימ
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 | - ,סטוג ןײד זיא סיורג יו"
 /  ,ךיד ןטכרָאפ סָאװ יד רַאפ ןטלַאהַאּב טסָאה ּוד סָאװ
 | ריד ןיא ךיז ןציש סָאװ יד רַאפ טכַאמענ
 | !רעדניקנשטנעמ יד ןגעקַא
 / ,םינּפ ןײד ןּופ שינעגרָאּברַאפ רעד ןיא יז טסגרָאּברַאפ*י

 | ;ןשטנעמ סעדנַאּב יד ןּופ
 ,לדייּב ַא ןיא יז טסטלַאהַאּב
 .רעגניצ יד ןּופ גירק םעד ןּופ
 ןזיװַאּב ךַאלרעדנּוװ טָאה סָאװ ,טָאג זיא טּביױלעגיי

 .טָאטש רעטרענעלַאּב רעד ןיא רימ ּוצ דסח ןייז
 :טסַאה ןיימ ןיא טגָאזעג טסעװעג ּבָאה ךיא ןּואי

 | .ןגיוא ענייד ןגעק ןּופ ןטינשרַאפ ןיּב ךיא
 | ,ןטעּבעג ענײמ ןּופ לוק םעד טרעהעג טסָאה רעּבָא
 .ריד ּוצ ןעירשעג ּבָאה ךיא זַא
 ;עמּורפ ענייז עלַא ריא ,טָאג ּביל טָאה*י

 ,טָאג ןטיהּפָא טּוט עיירטעג יד
  .קידרעּפָאהטוט סָאװםעד סָאמרעּביא ןַא טימ טלָאצַאּב ןּוא
 | ,ץרַאה רעײַא ןייז טסעפ לָאז ןּוא ,קרַאטש טיי

 | | .טָאג ּוצ טפָאה סָאװ עלַא ריא

| 
 | .גנּוטכַארטַאּב ַא ןדוד ןּופי בל

 ,ןּבעגרַאפ זיא ךערּברַאפ ןייז סָאװ םעד ּוצ ליֹוװ
 | .טקעדרַאפ טרעװ אטח ןייז סָאװ
 ,דניז ןייק טינ םיא טנכער טָאג סָאװ ןשטנעמ םעד ּוצ ליֹוװְי

 .ּורטַאּב ןייק ָאטינ זיא טסיײג ןייז ןיא ןּוא

 ,טלױֿפעג רעניײּב עניימ ןּבָאה ,ןגיוושעג ּבָאה ךיא זַא*
 .גָאט ןצנַאג ַא ןצכערק ןיימ ןּופ
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 ןיד רימ ףיוא ןייז רעװש טגעלפ טכַאנ ןּוא גָאט םורָאװי
 ,טנַאה

 עטנקירטרַאּפ ןיא יװ ןרָאװעג ןטיּברַאפ זיא טּפַאז ןיימ
 .הָלָס .סּביױארעמּוז

 ,אטח ןיימ ןסיװ טזָאלעג ךיד ךיא ּבָאהְ;
 .טקעדרַאפ טינ ךיא ּבָאה דניז ןיימ ןּוא
 עניימ ףיוא ןייז הדֹומ ךיז לעװ ךיא :טגָאזעג ּבָאה ךיא

 ;טָאג ּוצ ןכערּברַאפ
 .הָלָס .דניז ןיימ ןּופ דלּוש יד ןּבעגרַאפ טסָאה ּוד ןּוא

 ןריד ּוצ ןייז ללּפתמ רעמּורפ רעכַאלטיא לָאז םעד ףיוא:
 :ןעניפעג ךיד ןעק עמ סָאװ טײצ רעד ןיא
 ,רעּביא ןציילפ ןרעסַאװ עסיורג יד זַא
 .ןכיירגרעד טינ רעּבָא םיא ּוצ ײז ןלָאז
 ,שינעגרָאּברַאפ ןיימ טסיּב ּודי

 ;"ךימ ּוטסטיהַאּב טנייפ םעד ןּופ
 גנּונירטנַא ןּופ ןעגנַאזעג טימ
 .הָלָס .םּורַא ךימ ּוטסלגניר

 ּוד סָאװ געװ םעד ןזײװ ריד ןּוא ןגילק ךיד לעװ ךיא;!
 ,ןייג טסלָאז | 

 ".ריד ףיוא גיוא ןיימ ןטלַאה לעװ ךיא |
 ןָא ,לזיאלױמ ַא יװ ,דרעפ ַא יװ ןייז טינ טלָאז ריאי

 ,דנַאטשרַאפ
 ;טעּפמיא ןייז ןטלַאהנײַא ןעמ זּומ סיּבעג ןּוא םַאצ טימ סָאװ
 .ריד ּוצ ןענענעג ןענעק טינ לָאז עמ זַא

 ,עשר רעד טָאה ןקָאטײװ ליפיי
 ,טָאג ףיוא ךיז טרעכיזרַאפ סָאװ רעד רעּבָא

 .יָנֵרְצִּת רַצַמ :ליּפשטרָאװ ײ
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 .דָאנעג ןעלגנירמּורַא טעװ םיא
 . ,םיקידצ ,קיטסּול טיז ןּוא ,טָאג טימ ךיז טיירפ:י

 .רעצרעה עקיטרַאפטכער עלַא ,טנניז ןּוא

 ,טָאג טימ ,םיקידצ ,ךיז טיירפי גל
 .גנּוּבױל זיא עקיטרַאפטכער יד רַאפ ןייש

 ,ףרַאה ַא ףיוא טָאג ּוצ קנַאד ַא טיני
 .םיא ּוצ טליּפש סענורטס ןעצ ןּופ רַאטיג ַא ףיוא
 ,גנַאזעג יינ ַא םיא ּוצ טנניו*
 .לַאשעג טימ ליֹוװ טליּפש
 ,טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ויא קיטרַאפטכער םורָאװ;

 - .טפַאשײרט טימ יא גנּואּוט רעדעװטעי ןייז ןּוא
 ,טַײקיטכערעג ןּוא טכער ּביל טָאה רע*
 ו .דרע יד לּופ זיא טָאג ןּופ דסח םעד טימ
 | ,ןרָאװעג טכַאמעג ןעלמיה יד ןענייז טָאג ןּופ טרָאװ ַא טימ*

 | .ליח רעצנַאג רעײז ליומ ןייז ןּופ ךיוה ַא טימ ןּוא
 ,םי ןּופ ןרעסַאװ יד גוטס ַא יװ טלמַאז רעז
 .ןעמוָהּת יד סרעלכיײּפש ןיא ןײרַא טּוט רע
 ,דרע עצנַאג יד טָאה טָאג רַאפ ארֹומ*
 .טלעװ רעד ןּופ רעניֹוװַאּב עלַא ןטכרָאפ םיא רַאפ
 ,טעשעג סע ןּוא ,טנָאז רע םורָאװ"
 .טײטשַאּב סע ןּוא ,טלעפַאּב רע
 ,רעקלעפ יד ןּופ טָארַאּב םעד טרעטשרַאפ טָאג*

 .תומּוא יד ןּופ תובשחמ יד טרעװ רע
 ,ןײטשַאּב קיּבײא ףיוא טעװ טָאג ןּופ טָארַאּב רעד

 .תורֹוד-רֹוד ףיוא ןצרַאה ןייז ןּופ ןעגנוטכַארט יד

 ,טָאג ןייז זיא הוהי סָאװ קלָאפ םעד ּוצ ליֹוװְיי
 .ּברַא םּוצ ךיז טלײװעג טָאה רע סָאװ המּוא רעד ּוצ
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 ,טָאג טנּול למיה ןּופ:*
 ;רעדניקנשטנעמ עלַא טעז רע

 רע טכַארטַאּב גנּוניֹוװ ןייז ןּופ טרָא םעד ןּופי*
 ;דרע רעד ןּופ רעניֹוװַאּב עלַא
 ,ץרַאה סנעמעלַא רעײז טמערּופ סָאװ רעי*

 .םיׂשעמ ערעײז עלַא טײטשרַאּפ סָאװ
 ,ליח ליפ ךרּוד ןפלָאהעג טינ טרעװ ךלמ ַאי*

 ;חֹוּכ סיורג ךרּוד לוצינ טינ טרעװ רוּביג ַא
 ,ףליה רַאפ דרעפ רעד זיא רַאנּפָא ןַא:י

 .ןענירטנַא ןכַאמ טינ רע טעװ חֹוּכ סיורג ןייז טימ ןּוא
 ,םיא ןטכרָאפ סָאװ יד ףיוא זיא טָאג ןּופ גיוא סָאד ,עזי*

 ,דסח ןייז ּוצ ןפָאה סָאװ יד ףיוא
 ,לעז רעײז טוט ןּופ ןייז ּוצ ליצמי

 .רעגנוה ןיא ןטלַאהרעד ּוצ יז ןּוא

 ,טָאג ףיוא טרַאהעג טָאה לעז רעזדנּואי
 .רע זיא דליש רעודנוא ןּוא ףליה רעזדנּוא

 ,ץרַאה רעודנּוא ךיז טיירפ םיא טימ םורָאװײ! -

 .טרעכיזרַאּפ ךיז רימ ןּבָאה ןעמָאנ ןקילײה ןייז ףיוא םורָאװ
 -,זדנּוא ףיוא ןייז טָאג ,דסח ןיײד לָאז*

 .ריד ּוצ טפָאהעג ןּבָאה רימ יװ ױזַא

 רַאפ לכש ןייז ןטיּבעג טָאה רע ןעװ ;ןדוד ןּופי ךל
 רע ןּוא ,ןּבירטעגסױרַא םיא טָאה רע ןּוא ,ןכֶלֶמיִבַא

 | ."קעװַא זיא

 ,טיצ ירעדעװטעי ןיא טָאג שטנעּב ךיא*א -
 .ליומ ןיימ ןיא ּביול ןייז זיא דימּת

 .14 ,אכ 'א לַאּומש עז *
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 ;לעז ןיימ ךיז טמיר טָאג טימ'
 .ןעיירפ ךיז ןּוא ןרעה ןלעװ עטקירדעג יד
 ,רימ טימ טָאג טסיירג:

 .םענייא ןיא ןעמָאנ ןייז ןּבייהרעד רימָאל ןּוא
 ! ,טרעפטנעעג רימ טָאה רע ןּוא ,טָאג טכּוזעג ּבָאה ךיא*

 ליצמ ךימ רע טָאה ןשינעקערש עניימ עלַא ןּופ ןּוא
 .ןעװעג

 ,ןטכּולעגפיוא ןּבָאה ןּוא ,םיא ּוצ טקּוקעג ןּבָאה יז"
 .ןרעװ טמעשרַאּפ טינ ןלעװ רעמינּפ ערעײז ןּוא
 , ןטרעהעגּוצ טָאה טָאג ןּוא ,ןפּורעג ןַאמערָא ןַא טָאה טָאז
 .ןפלָאהעג םיא תורצ ענייז עלַא ןּופ ןּוא
 ,רעטכרָאפ ענייז םּורַא טרעגַאל טָאג ןּופ ךאלמ רעד*

 .ןויילרעד ײז טּוט רע ןּוא
 ;טּוג זיא טָאג זַא טעז ןּוא טכַארטַאּב
 .םיא ןיא ךיז טציש סָאװ ןַאמ םעד ּוצ ליֹוװ
 ,עקילײה ענייז ריא ,טָאג טכרָאפ!י

 .ןלעפ טינ טעװ רעטכרָאפ ענייז םורָאװ
 ,ןרעגנּוה ןּוא ןרַאד ןּביײלגנוי:

 .בוטילָּב טינ טלעפ טָאג ןכּוז סָאװ יד רעּבָא
 | ,ּוצ רימ טרעה ,רעדניק ,טמּוקיי

 | / .ןענרעל ךייא ךיא לעװ טָאג רַאפ ארֹומ
 ,ןּבעל ליװ סָאװ ןַאמ ַא רָאנ רעװ'י

 ,סטּוג ןעז ּוצ געט טרַאג סָאװ
 ,סטכעלש ןּופ גנּוצ ןייד טיה'+

 .גורטַאּב ןדער ןּופ ןּפיל ענייד ןּוא
 ;סטּוג ּוט ןּוא ,סטכעלש ןּופ ּפָא ךיז רעק**

 .םיא ךָאנ ךיז גָאי ןּוא םולש ךּוז
 ,םיקידצ יד ףיוא ןענייז טָאג ןּופ ןגיוא יד!*



 47 םילהת 4 הל--ו7 דֵל

 .ײרשעג רעײז ףיוא ןרעיוא ענייז ןּוא
 ,רעּוטסטכעלש יד ןגעק זיא טָאג ןּופ םינּפ רעדיי

 .שינעכעדעג רעײז דרע רעד ןּופ ןדיײנשרַאפ ּוצ
 ,טרעהעגּוצ ײז טָאה טָאג ןּוא ,ןעירשעג ןּבָאה *ײזי*

 .ןעװעג ליצמ ײז תורצ ערעײז עלַא ןּופ ןּוא
 ,רעצרעה ענעכָארּבעצ יד ּוצ טנָאנ זיא טָאג

 .ןפלעה רע טּוט רעטימעג ענעגָאלשרעד יד ןּוא
 ,קידצ ןּופ ןקילגמּוא יד ןענײז ליפ**

 .טָאג ןייז ליצמ םיא טעװ עלַא ײז ןּופ רעּבָא
 ,רענייַּב ענײז עלַא ּפָא טיה רע*י

 .ןכָארּבעצ טרעװ ײז ןּופ רעקיצנײא ןַא טינ
 ,ויּב סָאד ןטײט טעװ עשר םעד*י

 .ןרעװ טסיװרַאפ ןלעװ קידצ ןּופ םיאנוָׂש יד ןּוא
 ,טכענק ענײז ןּופ לעז יד סיוא טוײל טָאג

 ןיא ךיז ןציש סָאװ עלַא ןרעװ ןלעװ טסיװרַאפ טינ ןּוא
 .םיא

 .ןדוד ןּופ* הל
 ,רעגירק עניײמ טימ ,טָאג ,גירק

 .רעטיײרטש עניימ טימ טיײרטש
 ,רעצנַאּפ ַא ןּוא דליש ַא ןָא םעני

 .ףליה ּוצ רימ ףיוא יײטש ןּוא
 קַאה יד ןּוא ויּפש םעד סױרַא יצ ןּואּי

 | ;רעגָאיכָאנ עניימ ןגעקַא
 :לעז ןיימ ּוצ גָאז
 ךיא ןיּב העּושי ןײד
 ןרעװ דנַאש ּוצ ןּוא טמעשרַאפ ןלָא
 ;ןּבעל ןיימ ןכּוז סָאװ יד

 .18 קּוסּפ טימ ךיז טדניּברַאפ *
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 ןעמעש ךיז ןּוא רעטניהַא ןטערטּפָא ןלָאז
 .זיּב רימ ןטכַארט סָאװ יד
 ,טניוו ןרַאפ ײרּפש יװ ןייז יז ןלָאװ

 .ןסיוטש יז לָאז טָאג ןּופ ךאלמ רעד ןּוא
 ,קישטילג ןּוא ךׁשֹוח ןייז געװ רעײז לָאװ

 .ןגָאי יז לָאז טָאג ןּופ ךאלמ רעד ןּוא
 טגײלענרעטנוא רימ יז ןּבָאה טסיזמּוא רַאפ םורָאװי
 ,גנַאגרעטנּוא ןּופ ץענ רעײז
 .לעז ןיימ ףיוא ןּבָארגעג יז ןּבָאה טסיזמּוא רַאפ
 ,טכירעגמּוא ךָארּב ַא םיא ףיוא ןעמּוק לָאי
 םיא לָאז טגיילעגרעטנוא טָאה רע סָאװ ץענ ןייז ןּוא

 ;ןענניװצַאּב
 .ןירעד ןלַאפ רע לָאז םערּוטש טימ
 ,טָאג טימ ןעיירפ ךיז טעװ לעז ןיימ ןּואי
 .העּושִי ןייז טימ ןייז קיטסּול טעװ יז
 :ןגָאז ןלעװ רענייּב עניימ עלַאי

 ,טָאג ,ּוד יװ יװַא רעװ
 ,םיא ןּופ ןרעקרַאטש םעד ןּופ ןַאמערָא םעד ליצמ זיא
 טלוגַאּב סָאװ םעד ןּופ ןויבא םעד ןּוא ןַאמערָא םעד ,ָאי

 .םיא

 ,ףיוא ןעיײטש תודע עשלַאפ!י
 .ךימ יז ןגערפ טינ סײװ ךיא סָאװ
 ,הבֹוט ַא רַאפ הער ַא רימ ןלָאצ יי

 .לעז ןיימ זיא טמותירַאפ
 ,ןעװעג קנַארק ןענײז יז זַא ,ךיא ןּוא;*

 ,קַאז ןעװעג דײלקנָא ןיימ זיא
 ;ּבײל ןיימ ןטסַאפ טימ טקינײּפעג ּבָאה ךיא
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 !םעווּב ןיימ ןיא ןעמּוקנָא סע לָאו-הליפּת ןיימ ןּוא
 ,םעניימ רעדּורּב ַא ייּב יװ ,רבח ַא ייּב יווי+

 ,ןעגנַאגעגמּורַא ךיא ןיּב
 ,ןעמַאמ ַא ךָאנ רעיורט ןיא יװ

 .ןעװעג ךיא ןיּב ןגיוּבעג רעטצניפ |
 ;ףיוא ךיז ןּבײלק ןּוא ,ךיז יז ןעיירפ ,לַאפ ךיא וַא רעּבָאי

 ;טינ ןעק ךיא סָאװ רעגעלש רימ םּורַא ךיז ןּביײלק סע
 .ףיוא טינ ןרעה ןּוא ןסײר יז
 ןטעּפשענ-תוליכר עשלַאפ טימיי

 .ןייצ ערעײז רימ ףיוא ײז ןצירק

 ?ןעזּוצ ּוטסעװ גנַאל יװ ,טָאגיי
 ,ןעגנוטסיװרַאפ ערעײז ןּופ לעז ןיײמ קעװַא םענ
 .יעקיצנייאנייא ןיימ ןּבײלגנּוי יד ןּופ
 ,למעועג סיורג ַא ןיא ,ןעקנַאד ריד לעװ ךיאי*

 .ןּבױל ךיד ךיא לעװ קלָאפ ליפ ןיא
 רימ רעּביא ןעיירפ טינ ךיז ןלָאז*

 ;טשינרָאג רַאפ טנייפ רימ ןענײז סָאװ יד
 םיאנוָׂש עקיטסיזמּוא עניימ
 .גיוא ןטימ ןעקניװ סָאװ
 ,ייז ןדער םולָשמּוא םורָאװיי

 דרע רעד ןּופ עליטש יד ןגעק ןּוא
 .קיטש עשלַאפ סיוא ײז ןטכַארט
 ;רימ ףיוא ליומ רעײז טײרּב ןענעפע זי

 .טּבעלרעד טָאה גיוא רעודנּוא !ַאהַא !ַאהַא :ןגָאז ײז
 ;ןגײװשרַאפ טינ ּוטסלָאז ,טָאג ,ןעועג טסָאה ּוד

 .רימ ןּופ ןרעטײװרעד טינ ךיז טסלָאז ,טָאג
 ,טּפשמ ןיימ ּוצ ףיוא ךַאװ ןּוא ךיד קעװרעד*י

 .לעז ןיימ .ה.ד ײ
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 .רַאה ןיימ ןּוא טָאג ןיימ ,גירק ןיימ ּוצ
 ,רַאה ןיימ טָאג ,טײקיטכערעג ןייד טול ךימ טּפשמ'+

 .רימ רעּביא ןעירפ טינ ךיז ײז ןלָאז ןּוא
 :ןצרַאה רעײז ןיא ןגָאז טינ ײז ןלָאו*

 !רענַאּב רעודנּוא !ַאהַא
 :ןגָאז טינ יז ןלָאז
 !ןעגנּולשעגנייַא םיא ןּבָאה רימ
 םענייא ןיא ןרעװ דנַאש ּוצ ןּוא טמעשרַאפ ןלָאז*

 ;קילגמּוא ןיימ ףיוא ךיז ןעיירפ סָאװ יד
 ךַאמש ןּוא השּוּב טימ ןרעװ טדײלקַאּב ןלָאז
 .רימ רעּביא ךיז ןסײרג סָאװ יד
 ןעיירפ ךיז ןּוא ןעגניז ןלָאזי

 ;טײקיטכערעג ןיימ ןרעגַאּב סָאװ יד
 ,טָאג ןייז לָאז טסײרגעג :ןגָאז דימּת יז ןלָאז ןּוא
 .טכענק ןייז ןּופ דירפ םעד טרעגַאּב סָאװ
 ,טײקיטכערעג ןייד ןדער טעװ גנּוצ ןיימ ןּוא:

 .ּביול ןייד גָאט ןצנַאג ַא

 ; ,טָאג ןּופ טכענק םעד ןּופ ;רעטסַײמננַאזעג םעד רַאפי ןל
 : .ןדוד ןּופ

 ;ןצרַאה ןיא ךיא רעלק--עשר םּוצ טדער דניז יד
 .ןגיוא ענייז רַאפ ארֹומ סטָאג ָאטינ
 ,ןגיוא ענייז ןיִא םיא יז טעפנַח ליפּוצ םורָאװ;

 .ךערּברַאפ ןייז ןּבָאה טנייפ ןענעק לָאז רע זַא
 ;גורטַאּב ןּוא טכערמּוא ןענייז ליומ ןייז ןּופ רעטרעװ ידי
 .סטּוג ןָאט ּוצ ןייטשרַאפ טרעהעגפיוא טָאה רע
 ,רעגעלעג ןייז ףיוא רע טכַארט טכערמּוא
 ,געװ ןטּוג טינ ןפיוא טייטש רע



 51 םילהת 3 ול-6 ול

 .סאמנ טינ םיא טרעװ זיּב סָאד

 ,דסח ןיײד זיא ןעלמיה יד ןיא ויּב ,טָאג
 .ןקלָאװ יד זיּב טפַאשײרט ןייד
 ,גרעּב עקיטכַאמ יד יװ זיא טיײקיטכערעג ןײדי
 ;םוָהּת רעסיורג רעד יװ םיטּפשמ עניײד
 .טָאג ,ןפלעה ּוטסּוט תומהּב ןּוא ןשטנעמ
 ,טָאג ,דסח ןייד ויא רעײט יװי

 ךיז ןציש רעדניקנשטנעמ יד ןּוא
 .ןעלגילפ עניײד ןּופ ןטָאש ןיא
 ,זיוה ןיײד ןּופ טייקטעפ רעד טימ ךיז ןטעז יז

 .ןָא יז וטסקנירט םינּונעּת ענייד ןּופ ךייט םעד ןּופ ןּוא
 ,ןּבעל ןּופ לַאװק רעד זיא ריד ײּב םורָאװי*

 ."טייקיטכיל רימ ןעעז טכיל ןײד ןיא
 ,ךיד ןענעק סָאװ יד ּוצ דסח ןײד סיוא יצ::

 .רעצרעה עקיטרַאפטכער יד ּוצ טײקיטכערעג ןייד ןּוא
 ,הואג ןּופ סּופ רעד רימ ּוצ ןעמּוקּוצ טינ לָאז

 .ןעלגָאװרַאפ טינ ךימ לָאז םיעשר ןּופ טנַאה יד ןּוא

 ,טכערמּוא ןּופ רעּוט יד ןלַאפעג ןענייז ןָא;י
 .ןייטשפיוא טינ ג ןענעק ןּוא ,ןסױטשעגרעדינַא ןענייז יז

 .ןדוד ןּופי זל
 ,רעּוטסטכעלש יד ןגעװ ןרעגרע טינ ךיז טסלָאז א

 .טכערמּוא ןעּוט סָאװ יד ןייז אנקמ טינ טסלָאז
 ,ןרעװ ןטינשרַאפ ײז ןלעװ זָארג יװ ךיג םורָאװי

 .ןרעװ טקלעװרַאפ ײז עי ץכַאטײרק ענירג יװ ןּוא

 ,סטּוג ּוט ןּוא ,טָאג ףיוא ךיז רעכיזרַאפ* ב
 ,טײקיטפַאהרַאװ ּפָא טיה ןּוא ,דנַאל ןיא קיאּור ץיז

 .רֹוא-הָאְרִנ :ליּפשטרָאװ *
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 ,טָאג טימ ךיז קיווק ןּואּי
 .ןצרַאה ןייד ןּופ ןעגנַאלרַאּפ יד ןּבעג ריד טעװ רע ןּוא

 ,געװ ןיד טָאג ףיוא זָאלרַאפ* ג
 .ןָאט טעװ רע ןּוא ,םיא ףיוא ךיז רעכיזרַאפ ןּוא
 ןיד טכיל סָאד יװ ןעננערּבסױרַא טעװ רע ןּואי

 ,טײקיטכערעג
 .גָאט ןטימ רעד יװ טּפשמ ןיד ןּוא

 ,םיא ּוצ ףָאה ןּוא ,טָאנ ּוצ רַאה' ד
 ףיוא חילצמ זיא סָאװ םעד ןגעװ ןרעגרע טינ ךיז טסלָאז

 ,געו ןייז
 .ןטײקיטסיל טּוט סָאװ ןַאמ םעד ןגעװ

 ;ןרָאצמירג זָאלרַאפ ןּוא ,סעּכ ןּופ ּפָא זָאל* ה
 .ןזייּב םּוצ זױלּב טריפ סָאד ;ןרעגרע טינ ךיז טסלָאז
 ,ןרעװ ןטינשרַאפ ןלעװ רעוטסטכעלש יד םורָאװ'

 .דנַאל סָאד ןּברַא ןלעװ יז ,טָאג ּוצ ןפָאה סָאװ יד ןּוא

 ,ןייז טינ טעװ עשר רעד ןּוא ,עלײװ ןיילק ַא ךָאנ ןּוא:' ו
 .ָאטינ זיא רע ןּוא ,טרָא ןייז ףיוא ןקּוקמּוא ךיז טסעװ ןּוא
 ,דנַאל סָאד ןּברַא ןלעװ עטקירדעג יד רעּבָאי

 .דיירפ סיורג טימ ןקיוװק ךיז ןלעװ ןּוא

 ,קידצ ןגעק זייּב טכַארט עשר רעד" ז
 .ןייצ ענייז םיא ףיוא טצירק רע ןּוא
 ,םיא ןּופ טכַאל טָאג

 .ןעמּוק טעװ גָאט ןייז זַא טעז רע םורָאװ

 ,דרעװש יד סױרַא ןעיצ םיעשר יד'*ח
 ,ןגיוּב ערעײז ןענַאּפש ןּוא
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 ,ןויבא םעד ןּוא ןַאמערָא םעד ןלַאפ ןכַאמ ּוצ
 .ךײלג זיא געװ רעײז סָאװ יד ןטכעש ּוצ
 ,ןצרַאה רעײז ןיא ןײרַא דרעװש רעײז טעװי*

 .ןרעװ ןכָארּבעצ ןלעװ סנגיוּב ערעײז ןּוא
 ,קידצ םייּב לסיּב סָאד רעסעּביט

 .םיעשר ליפ ןּופ עפָׁש יד רעדײא
 ,ןרעװ ןכָארּבעצ ןלעװ םיעשר יד ןּופ סמערָא יד םורָאװיי

 .טָאג רעטנּוא טנעל םיקידצ יד רעּבָא

 ,עקידלּושמּוא יד ןּופ געט יד טקרעמ טָאג
 .קיּביײא ףיוא ןייז טעװ ּברַא רעײז ןּוא
 ,זייּב ןּופ טײצ ןיא ןרעװ טמעשרַאפ טינ ןלעװ יז:

 .ןייז טַאז יז ןלעװ רעגנּוה ןּופ געט ןיא ןּוא

 ;רעמעל ערעווש יװ ױזַא טָאנ ןּופ טנייפ יד ןּוא ,ןייגרעטנּוא ןלעװ םיעשר יד םורָאװ"'כ
 ,יײז ןעייגרַאפ ךיור ןיא ,ןעײגרַאפ ייד

 ,טינ טלָאצַאּב ןּוא טײל עשר רעד*ילי
 .טיִג ןּוא טקילעוטײל קידצ רעד ןּוא
 ,דנַאל סָאד ןּברַא עטשטנעּבעג ענייז םורָאװ=
 .ןטינשרַאפ ןרעװ ענעטלָאשרַאפ ענייז ןּוא = |

 ,ןשטנעמ ןּופ טירט יד טלעטשעגנָא ןרעװ טָאג ןּופימ
 .געוו ןייז טקיליװַאּב רע ןּוא

 ,ןגיל טינ רע טּבײלּב ,טלַאפ רע זַא**
 .טנַאה ןייז רעטנּוא טנעל טָאג םורָאװ

 ,ןרָאװעג טלַא ןיּב ןּוא ןעװעג גנוי ןיּב ךיא* 1
 ,ןזָאלרַאפ קידצ ַא ןעזעג טינ ּבָאה ךיא ןּוא

 זי

 יי
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 | .טיורּב קידנעלטעּב ןעמָאז ןייז ןּוא
 | ,טײלטנַא ןּוא קילעוטײל רע זיא גָאט ןצנַאג ַא*

 | .גנושטנעּב ַא זיא ןעמָאז ןייז ןּוא

 | ,סטּוג ּוט ןּוא ,סטכעלש ןּופ ּפָא ךיז רעק"יס
 | .קיּבײא ףיוא ןעּור ּבײלּב ןּוא
 | ,טײקיטכערעג ּביל טָאה טָאג םורָאװיי

 ;עמורפ ענייז טינ טזָאלרַאפ ןּוא
 ,טיהענּפָא יז ןרעװ קיּבײא
  ,ןטינשרַאפ טרעװ םיעשר יד ןּופ ןעמָאז רעד רעּבָא
 | ,דנַאל סָאד ןּברַא ןלעװ םיקידצ ידי

 | .קידנעטש ףיורעד ןעניוװ ןלעװ ןּוא

 ,המכח סױרַא טוָאל קידצ םעד ןּופ ליומ סָאדייפ
 | .טײקיטכערעג טדער גנּוצ ןייז ןּוא
 ,ןצרַאה ןייז ןיא זיא טָאג ןייז ןּופ הרֹוּת ידי

 | .סיוא טינ ךיז ןשטילג טירט ענייז

 | ,קידצ ןפיוא סיוא טקּוק עשר רעדייצ
 .ןטייט ּוצ םיא טכּוז ןּוא
 ,טנַאה ןייז ןיא ןוָאלרעּביא טינ םיא טעװ טָאג

 .טּפשמעג טרעװ רע זַא ,ןכַאמ קידלּוש םיא ןזָאל טינ ןּוא

 ;דנַאל סָאד ןּברַא ּוצ ןּבײהרעד ךיד טעװ רע ןּוא

 ן

| 
| 
| 

 ,געװ ןייז טיה ןּוא ,טָאג ּוצ ףָאה:יק

 | .ןטינשרַאפ ןרעװ םיעשר יד יװ ןעזוצ טסעװ

 ,קיטכַאמ עשר םעד ןעזעג ּבָאה ךיא**ר

 .רענעסעזעגטלַא רעקיטפַאהגײװצ ַא יװ טײרּפשעצ ןּוא

 !םיוב
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 ,ןעגנַאגעגײּברַאפ זיא עמ רעּבָא*
 ,ָאטינ ויא רע טשרע

 ,טכּוזעג םיא ּבָאה ךיא ןּוא
 .ןעניפעג ּוצ ןעװעג טינ זיא רע ןּוא

 -טכער םעד עז ןּוא ,ןקידלּושמּוא םעד טכַארטַאּבײש !
 ,ןקיטרַאפ

 .רעכַאלקילג ַא זיא ןכַאלטיא ןּופ ףוָס רעד זַא
 ,םענייא ןיא טגיליטרַאפ ןרעװ רעכערּברַאפ יד ןּוא*י

 .ןטינשרַאפ טרעװ םיעשר יד ןּופ ףוָס רעד

 ,טָאג ןּופ זיא םיקידצ יד ןּופ ףליה יד רעּבָא?ת
 .טיונ ןּופ טײצ ןיא גנוטסעפ רעײז
 ,ןענירטנַא יז טכַאמ ןּוא ,יײּב יז טייטש טָאג ןּואי

 ;יײז טפלעה ןּוא ,םיעשר יד ןּופ ןענירטנַא יז טכַאמ רע
 .םיא ןיא טצישעג ךיז ןּבָאה יז לײװ

 .גנּונָאמרעד ַא ףיוא ,ןדוד ןּופ רומומ ַאי חל
 ,ןרסּומ ךימ ּוטסלָאז ,טָאג ,סעּכ ןייד ןיא טיני

 .ןפָארטש ךימ ּוטסלָאז ןרָאצמירג ןײד ןיא ןּוא
 ,רימ ןיא טרעדינעג ןּבָאה ןלייפ ענײד םורָאװ*

 .טנַאה ןייד טרעדינעג טָאה רימ ףיוא ןּוא
 ,ןרָאצ ןיײד ןגעװ ןּופ ּבײל ןיימ ןיא דילג ץנַאג ןייק ָאטיני
 .אטח ןיימ ןגעװ ןּופ רענייּב עניימ ןיא דירפ ןייק ָאטינ
 ,ּפָאק ןיימ רעּביא ןעייג דניז עניימ םורָאװ"
 .רימ רַאפ רעווש ּוצ ײז ןענייז אׂשמ ערעווש ַא יװ
 ןדנּוװ עניימ ןרעטייַא סע ,ןליופ סע

 ;טײקשירַאנ ןיימ ןגעװ ןּופ
 ,רָאג זיּב ןגיוּבעג ןיּב ךיא ,טמירקעצ ןיּב ךיאי
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 .רעטצניפ םּוא ךיא ײג גָאט ןצנַאג ַא
 ,דנַארּב טימ לּופ ןענייז ןדנעל עניימ םורָאװ*

 .ּבײל ןַײמ ןיא דילג ץנַאג ןייק ָאטינ ןּוא
 ,רָאג זיּב ןגָאלשרעד ןּוא ןעמּונַאּב ןיּב ךיא*
 .ןצרַאה ןיימ ןּופ גנּומּורּב רעד ןּופ יירש ךיא

 ,ריד רַאפ ויא ןצכערק ןיימ לַא ,טָאגי
 .ןגרָאּברַאּפ טינ ריד ןּופ זיא ןצפיז ןיימ ןּוא

 ,טלדניווש ץרַאה ןיימ'י
 - ;טוָאלרַאפ ךימ טָאה חֹוּכ ןיימ
 ,ןגיוא עניימ ןּופ טכיל סָאד ןּוא
 : .ָאטינ רעמ רימ ייּב זיא ךיוא סָאד
 קעװַא ןעײטש םירבח עניימ ןּוא טניירפ עטּוג עניימ:י

 ,גַאלּפ ןיימ ןּופ
 .ןטײװ רעד ןּופ ןעייטש עטנָאנ עניימ ןּוא
 ,ןּבעל ןיימ ןכּוז סָאװ יד ןגיײל ןצענ ןּוא;*

 ,ןקילנמּוא ןדער וייּב ןסיוא רימ ןעניײז סָאװ יד ןּוא
 .גָאט ןצנַאג ַא יז ןטכַארט ןגּורטַאּב ןּוא

 ,טינ רעה ךיא ,רעּבױט ַא יו ןיּב ךיא ןּוא!*
 .ליומ ןייז טינ טנפע סָאװ רעמוטש ַא יװ ןּוא

 ,טינ טרעה סָאװ שטנעמ ַא יװ ןיּב ךיא ,ָאיי*
 .ָאטינ תונעט ןייק ןענייז ליומ ןייז ןיא ןּוא

 ;ןפָאה ךיא ּוט ,הוהי ,ריד ּוצ םורָאװי*
 .טָאג ןיימ רַאה ,ןרעפטנע טסעוװ ּוד
 :גָאז ךיא םורָאװיי

 ;רימ רעּביא ןרעװ טיײרפרעד טינ ײז ןלָאז
 ,סיוא ךיז טשטילג סּופ ןיימ זַא
 .רימ רעּביא ךיז יז ןסײרג
 ,ןלַאפ םּוִצ טײרּבעגנָא ןיּב ךיא םורָאװ'*
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 .דימּת רימ ןגעקטנַא זיא קָאטײװ ןיימ ןּוא
 ,דניז ןיימ ּוצ ּביג ךיא םורָאװײי

 .אטח ןיימ ןגעװ טרעמּוקַאּב ןיּב ךיא
 ,קרַאטש ןענייז ןּבעל םּוא טנייפ עניײמ ןּואי

 .טשינרָאג רַאפ םיאנוָׂש עניימ ליפ ןּוא
 ,הבֹוט ַא רַאפ הער ַא ןלָאצַאּב סָאװ יד ןּואיי

 .סטּוג ןגָאיכָאנ ןיימ רַאפ ךימ ןטנייפ
 ,הוהי ,ךימ ּוטסלָאו ןוָאלרַאפ טיני*

 .טָאג ןיימ ,רימ ןּופ ךיזּוטסלָאז ןרעטײװרעד טינ
 ,ףליה ּוצ רימ ליַא

 .העּושי ןיימ טָאג

 ַא ;ןּותודי רַאפ ,רעטסײמננַאזעג םעד רַאפי טל
 .ןדוד ןּופ רומזָמ

 ןגעװ עניימ ןטיה לעװ ךיא :טגָאזעג ּבָאה ךיא*
 ;גנוצ ןיימ טימ ןקידניז ּוצ ןּופ
 ,ליומ ןיימ ףיוא סָאלש ַא ןטלַאה לעװ ךיא
 .רימ רַאפ זיא עשר רעד תעּב
 ,ןעװעג טמּוטשנַא ליטש ןיּב ךיא:
 ,סטּוג ןָא ,ןגיושעג ּבָאה ךיא
 .ןטלַאהעגנײַא ןעװעג זיא קָאטײװ ןיימ ןּוא
 ,ןרָאװעג סיײה רימ ןיא ץרַאה ןיימ זיא+
 ;טנערּבעצ רעייפ ַא ךיז טימעג ןיימ ןיא טָאה
 :גנּוצ ןיימ טימ טדערעג ךיא ּבָאה
 ,ףוָס ןיימ ,טָאג ןסיוװ ךימ זָאל

 ,ויא יז סָאװ ,געט עניײמ ןּופ סָאמ יד ןּוא
 .ןיּב ךיא קיאייגרַאפ יװ ןסיװ ךימָאל !

 ,געט עניימ טכַאמענ ּוטסָאה ןַאּפש ַא יװ ,עז"
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 ;ריד ןגעקַא טשינרָאג יװ זיא רעיודעג ןיימ ןּוא
 רעכַאלטיא זיא טײטשַאּב סָאװ ךיוה רעזיױלּב ַא ,רָאװרַאפ

 .הָלָס .שטנעמ
 ,שטנעמ רעד םּוא טייג טכּודּפָא ןַא יװ זױלּבי
 ;ײז ןעלמּוט טשינמוא זיױלּב
 טעװ סָאד רעװ טינ סײװ רע ןּוא ,טּבײלק רע

 .ןעלמַאזנײַא

 !טָאג ,ןפָאה ךיא לָאז סָאװ ,דנּוצַא ןּוא*
 .ריד ףיוא זיא רע ,קוקסיוא ןיימ
 ;ןכערּברַאפ עניימ עלַא ןּופ ליצמ ךימ יז
 יטרעדינ םעד ןּופ טָאּפש םּוצ ןכַאמ טינ ךימ טסלָאז

 .ןקיטכער
 ,ליומ ןיימ טינ ןפע ךיא ,םּוטש ןיּב ךיא:'

 .ןָאטעג סע טסָאה ּוד םורָאװ
 ,גָאלּפ ןייד רימ ןּופ ּפָא ּוטיי

 .טדנעלרַאפ ךיא רעװ טנַאה ןייד ןּופ טיירטש םעד ןּופ
 רַאפ ןשטנעמ םעד טרסּומעג דײרּפָארטש טימ ּוטסלָאװיי

 !דניז

 .טייקנייש ןייז ליִאמ יװ ןכירקעצ טסכַאמ רעּבָא
 .הָלָס .שטנעמ רעכַאלטיא זיא ךיוה ַא זױלּב

 ;םענרַאפ יײרשעג ןיימ ןּוא ,טָאג ,הליפּת ןיימ ּוצ רעה!
 ;ןגײװש טינ ּוטסלָאז רערט ןיימ ףיוא
 ,ריד ײּב ךיא ןיּב רעדמערפ ַא םורָאװ
 .ןרעטלע עניימ עלַא יװ רעטרעדנַאװעגנײַא ןַא
 ,ןרעטנומפיוא ךיז ךימָאל ןּוא ,רימ ןּופ קעװַא קּוקיי

 .ןייז טינ רעמ ןּוא ןײגקעװַא לעװ ךיא רעדיײא
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 .רומזִמ ַא ןדוד ןּופ ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפי ןב
 ,טָאג ףיוא ךיא ּבָאה טּפָאהעג ןפָאה;

 ןיימ טרעהעגּוצ ןּוא ,רימ ּוצ טגיינעג ךיז טָאה רע ןּוא !
 .יירשעג

 ,ּבּורג רעטסיװ רעד ןּופ טכַארּבעגפױרַא ךימ טָאה רע ןּואי
 | ,םײל ןקיּפמּוז םעד ןּופ
 ,סיפ עניײמ ולעפ ַא ףיוא טלעטשעג טָאה רע ןּוא
 .טירט עניימ טקיטסעפַאּב טָאה רע
 ,גנַאזעג יינ ַא ליומ ןיימ ןיא ןּבעגעג טָאה רע ןּואי
 .טָאג רעזדנּוא ּוצ ּביול ַא
 ,ןטכרָאפ ןלעװ ןּוא ןעז ןלעװ ליפ
 .טָאג ףיוא ןרעכיזרַאפ ךיז ןלעװ ןּוא

 ןײז טָאג טכַאמעג טָאה סָאװ ןַאמ םעד ּוצ ליֹוי
 ,גנּורעכיזרַאפ

 ,עקידרעּפָאה יד ּוצ טדנעװעג טינ ךיז ןּוא
 .טײקשלַאפ ּוצ ּפָא ךיז ןרעק סָאװ יד ּוצ ןּוא
 --טָאג ןיימ הוהי ,ןָאטעגפיוא ּוטסָאה ליפ"
 ;ןגעװטרעודנּוא ןּופ ןעגנוטכַארט ענייד ןּוא רעדנּוװ ענײד
 .ריד ּוצ ןכײלג ןייק ָאטינ
 ,ןגָאז ןּוא ןלייצרעד ךיא לָאז
 .ןענעכערוצסױא ליפ ּוצ ײז ןענַײז
 --טינ ּוטסרעגַאּב רעפּפָאזײּפש ןּוא רעפּפָאטכַאלשי

 -ןּבָארגעגניַא רימ ןרעיוא יד ןיא ּוטסָאה
 .טינ ּוטסגנַאלרַאפ רעפּפָאדניז ןּוא רעפּפָאדנַארּב
 ןָאט לעװ ךיא :טגָאזעג ךיא ּבָאה םּורדִי
 .רימ רַאפ ןּבירשעגנָא זיא רפס ןטלָארעג ןיא סָאװ

 ,טרענַאּב ךיא ּבָאה ,טָאג ןיימ ,ןוצר ןײד ןָאט ּוצי/
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 .דײװעגניא עניימ ןיא זיא הרֹוּת ןײד ןּוא
 ;למעזעג סיורג ַא ןיא טײקיטכערעג טגָאזעגנָא ּבָאה ךיאיי

 ;ןדײמרַאפ טינ ךיא ּוט ןּפיל עניימ ,עז
 .ךָאד טסײװ ּוד ,טָאג
 ןימ ןיא טקעדרַאפ טינ ךיא ּבָאה טײקיטכערעג ןיידיי

 .,ןצרַאה
 ;טלײצרעד ךיא ּבָאה ףליה ןייד ןּוא טפַאשײרט ןייד
 תמא ןייד ןּוא דָאנעג ןייד ןליוהרַאפ טינ ּבָאה ךיא
 .למעזעג ןסיורג ןרַאפ

 ,רימ ןּופ גנּומירַאּברעד ןייד ,טָאג ,ּוד טסלָאז ןדיימרַאפ טיני*
 .ןטיהַאּב דימּת ךימ ןלָאז תמא ןײד ןּוא דָאנעג ןיד
 ,לָאצ ןָא שוַא ןזייּב ךימ ןּבָאה טלגנירעגמּורַא םורָאװ*

 ,דניז עניימ ךימ ןּבָאה טכײרגרעד
 ;ןעז טינ ןעק ךיא זַא
 ,ּפָאק ןיימ ןּופ רָאה יד יװ רעמ ןענייז ײז
 - .ןוָאלרַאפ ךימ טָאה ץרַאה ןיימ ןּוא
 ,ןייז ּוצ ליצמ ךימ ,טָאג ,קיליװַאּב:*

 .ףליה ּוצ רימ לייַא ,טָאג
 םענייא ןיא ןרעװ דנַאש ּוצ ןּוא טמעשרַאפ לָאו*

 ;ןעגנערּבּוצמּוא סע ,ןּבעל ןיימ ןכּוז סָאװ יד
 ןעמעש ךיז ןּוא רעטניהַא ןטערטּפָא ןלָאז
 .וייּב רימ ןשטניװ סָאװ יד
 דנַאש רעײז ןגעװ ןּופ ןרעװ ןעמּונַאּב ןלָאז*

 ןַאהַא !ַאהַא :רימ ףיוא ןגָאז סָאװ יד
 ריד טימ ןעיירפ ךיז ןּוא קיטסּול ןייז ןלָאזיי

 ;ךיד ןכּוז סָאװ עלַא
 !טָאג ןייז לָאז טסיײרגעג :ןגָאז דימּת ןלָאז
 .העושִי ןייד ּביל ןּבָאה סָאװ יד



 61 םילהת 10 אמ-18 מ

 -.רעקיטפרעדַאּב ןּוא רעמערָא ךיא ןּוא;*
 .ןענעכערּוצ רימ סָאד טָאג לָאז
 ;ןענירטנַא ךימ טכַאמ סָאװ רעד ןּוא ,ףליה ןיימ טסיּב ּוד
 .ןעמַאז טינ ךיז טסלָאז ,טָאג ןיימ

 .ןדוד ןּופ רומזִמ ַא ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפי א
 !ןַאמערָא ןפיוא טכַא טיג סָאװ םעד ּוצ ליֹוװי

 .ןענירטנַא ןכַאמ טָאג םיא טעװ זייּב ןּופ גָאט ןיא
 ,ןּבעל ןוָאל םיא ןּוא ןטיהַאּב םיא טעװ טָא
 ;דנַאל ןיא טקילגַאּב ןייז טעװ רע ןּוא
 ןּבעגרעּביא טינ םיא טסעוװ ןּוא
 .טנייפ ענייז ןּופ טָארַאּב םעד ףיוא
 ;טעּב ןקנַארק ןפיוא ןענעלרעטנּוא םיא טעװ טָאג

 ןייז טימ ךיז ּוטסמענרַאפ ןניל ןייז ןּופ טײצ עצנַאג יד
 .טפַאשקנַארק

 ,ךימ קילעזטײל ,טָאג :גָאז ךיא?
 .ריד ּוצ טקידניזעג ּבָאה ךיא םורָאװ ,לעז ןיימ לײה
 :רימ ןגעװ סטכעלש ןדער טנייפ עניימ*
 !ןייגרעטנּוא לָאז ןעמָאנ ןייז ןּוא ,ןּברַאטש רע טעװ ןעװ
 ,שלַאפ רע טדער ,ןעז טמּוק רעצימע זַא ןּואי
 ;זייּב ךיז ןיא ןָא טלמַאז ץרַאה ןייז
 .ןופרעד רע טדער ,סַאג ןיא סױרַא רע טייג
 ,םיאנוָׂש עניימ עלַא רימ ףיוא ךיז ןעדֹוס םענייא ןיאי
 :רימ ןגעק זייּב רימ ןגעװ ןטכַארט יז
 ,םיא ףיוא ןסָאגעגסױא זיא ךַאז עוייּב ַא'

 .ןייטשפיוא טינ רעמ רע טעװ ,טגיײלעג ךיז טָאה רע יװ ןּוא
 .טרעכיזרַאפ ךימ ּבָאה ךיא סָאװ טניירפ רעטונג ןיימ וליפַאי -

 ,םיא ףיוא
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 .רימ ףיוא טּופ ַא ףיוא טּביײה ,טױרּב ןיימ טסע סָאװ רעד
 ,ףיוא ךימ טכיר ןּוא ,ךימ קילעוטײל טָאג ּוד רעּבָאיי

 .ןלָאצּפָא יז ךימָאל ןּוא
 ,ךימ טסרעגַאּב ּוד זַא ןסיװ ךיא לעװ טימרעדיי

 .רימ רעּביא טנייפ ןיימ טעװ ןלַאש טינ סָאװ
 ,ױטלַאהפיוא ךימ ּוטסעװ טײקכַאלרע ןיימ ןיא--ךיא ןּוא:*

 .קיּביײא ריד רַאפ ןייטש ןוָאל ךימ טסעװ ןּוא

 לארׂשי ןּופ טָאג רעד הוהי זיא טּבױלעגי
 קיּבייא ויּב ןּוא קיּבייא ןּופ
 !ןמָא ןּוא ןמָא

 רפס רעטייווצ

 יד ןּופ גנוטכַארטַאּב ַא ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפי ךלמ
 .חַרק ןּופ רעדניק

 ,רעסַאװ ןכעּב ךָאנ טצכעל דניה ַא יו"
 .טָאג ,ריד ךָאנ לעז ןיימ טצכעל יװַא
 ,טָאג ךָאנ ןטשרָאד טּוט לעז ןיימ*
 :טָאג ןקידעּבעל םעד ךָאנ
 ,ןעמּוק ךיא לעװ ןעו
 ?טָאג רַאפ ןזײװ ךיז ןּוא
 ןרָאװעג זיא רערט ןיימי
 ,טכַאנ ןּוא גָאט ןייּפש ןיימ
 :גָאט ןצנַאג ַא רימ טגָאז עמ זַא
 ?טָאג ןײד זיא ּוװַא
 ,ןענָאמרעד ךיא ּוט סָאד*

 ;רימ ןיא לעז ןיימ סיוא סיג ןּוא
 ָּתכַמָת יִמְתֹּב:ליּפשטרָאװ
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 ,םלֹוע ןַא טימ ןייגכרּוד געלפ ךיא יװ
 ,טָאג ןּופ זיוה םּוצ ןריפ ײז
 ,ּביול ןּוא גנַאזעג ןּופ לוק ַא טימ
 .למעזעג ןקידבוט-םוי ַא

 ,לצז ןיימ ןגיוּבעג ּוטסיּב סָאװי
 ?רימ ןיא ןעמּורּב טסּוט ןּוא
 ןּביול ךָאנ םיא לעװ ךיא םורָאװ ,טָאג ּוצ ףָאה
 .םינּפ ןייז ןּופ ףליה רעד רַאפ-

 ,רימ ןיא ןגיוּבעג זיא לעז ןיימ ,טָאג ןיימי
 ,ןענָאמרעד ךיד ּוט ךיא םורָאװ
 ,סנֹומרָח יד ןּוא דנַאל-ןד רַי ןּופ
 .רֶעצִמ גרַאּב םעד ןּופ
 ןפּור טּוט םוָהּת ּוצ םוָהּתי
 ;ןלַאפרעסַאװ עניײד ןּופ לוק םעד ןיא
 ןלעװ ענײד ןּוא ןדניא ענייד עלַא
 .רימ ףיוא רעּבירַא ןענײז

 ,דסח ןייז טָאג טלעפַאּב גָאט ייבי
 ,רימ טימ גנַאזעג ןייז זיא טכַאנ ייּב ןּוא
 .ןּבעל ןיימ ןּופ טָאג םעד ּוצ הליפּת ַא

 :זלעפ ןיימ טָאג ּוצ ןגָאז לעװ ךיא:'
 ?ןסעגרַאפ ךימ ּוטסָאה סָאװרַאפ
 ןייגמּוא רעטצניפ ךיא זּומ סָאװרַאפ
 ?אנֹוׂש ןּופ גנוקירד רעד ןגעװ ןּופ
 רעניײּב ענַײמ ןיא שזַא החיצר טימי
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 ,טנייפ עניימ ךימ ןרעטסעל
 :גָאט ןצנַאג ַא רימ ּוצ ןגָאז יז זַא
 ?טָאג ןײד זיא ּוװַא

 ,לעז ןיימ ןגיוּבעג ּוטסיּב סָאװ;י
 ?רימ ןיא ןעמּורּב ּוטסּוט סָאװ ןּוא
 -ןּביױל ךָאנ םיא לעװ ךיא םורָאװ טָאג ּוצ ףָאה
 .טָאג ןיימ ןּוא ,םינּפ ןיימ ןּופ ףליה יד

 גירק ןיימ גירק ןּוא ,טָאג ,טכער רימ ּוטי לב
 ;קידמירַאּברעדמּוא קלָאפ ןגעק

 טכערמּוא ןּוא גּורטַאּב ןּופ ןַאמ םעד ןּופ
 .ןנירטנַא ןכַאמ ךימ ּוטסלָאז
 ,טײקרַאטש ןיימ ןּופ טָאג רעד ךָאד טסיּב ּודֹי
 ?ןזָאלרַאפ ךימ ּוטסָאה סָאװרַאפ
 ןייגמּוא רעטצניפ ךיא וּומ סָאװרַאפ
 ?אנֹוׂש ןּופ גנוקירד רעד ןגעװ ןּופ
 ,תמא ןײד ןּוא טכיל ןײד קיש
 | ;ןריפ ךימ ןלָאז ײז
 ,גרַאּב ןקילײה ןייד ּוצ ןעגנערּב ךימ ןלָאז ײז
 .ענייד ןעגנּוניֹוװ יד ּוצ ןּוא
 ,טָאג ןּופ חּבומ םּוצ ןעמּוק ךימָאל ןּואּ+

 ;טײקיטסּול ןיימ ןּופ דיירפ רעד ,טָאג ּוצ
 ,ףרַאה ַא ףיוא ןּביױל ךיד ךימָאל ןּוא
 .טָאג ןיימ טָאג

 ,לצז ןיימ ןגיוּבעג ּוטסיּב סָאװ
 ?רימ ןיא ןעמּורּב ּוטסּוט סָאװ ןּוא
 -ןּביול ךָאנ םיא לעװ ךיא םורָאװ ,טָאג ּוצ ףָאה
 .טָאג ןיימ ןּוא ,םינּפ ןיימ ןּופ ףליה יד

= 
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 חַרק ןּופ רעדניק יד ןּופ ;רעטסײמננַאזעג םעד רַאפי ךמ
 .גנּוטכַארטַאּב ַא

 ,טרעהעג רימ ןּבָאה ןרעיוא ערעזדנּוא טימ ,טָאג;
 ,טליײצרעד זדנוא ןּבָאה ןרעטלע ערעודנוא
 ,געט ערעײז ןיא ןָאטעג טסָאה ּוד סָאװ גנואּוט יד
 .ןטיײצרַאפ ןּופ געט יד ןיא
 ,ןּבירטרַאפ רעקלעפ טסָאה טנַאה ןייד טימ ּודי

 ,טצנַאלפעגנייַא ּוטסָאה ײז ןּוא
 ,תֹומּוא ןכָארּבעצ טסָאה

 .טײרּפשענסױא ּוטסָאה ײז ןּוא -
 סָאד טּברַאעג יז :ּבָאה דרעװש רעײז טימ טינ םורָאװי

 ,דנַאל
 ,ןפלָאהעג יז טָאה םערָא רעײז טינ ןּוא
 ,םערָא ןייד ןּוא טנַאה עטכער ןייד רָאנ
 .טקיליװַאּב ײזטסָאהּוד לײװ ,םינּפ ןייד ןּופ טכיל סָאד ןּוא

 ;טָאג ,גיניק ןיימ טסיּב ּוד*
 .בקעי ןּופ העּושי יד לעּפַאּב
 ,טנייפ ערעודנּוא רימ ןסיוטש ריד טימ*

 .רעייטשנגעק ערעזדנּוא רימ ןטערטעצ ןעמָאנ ןיײד טימ
 - ,ךימ ךיא רעכיזרַאפ ןניוּב ןיימ ףיוא טינ םורָאװ/

 .ןפלעה טינ ךימ ןעק דרעװש ןיימ ןּוא
 ,טנייפ ערעזדנוא ןּופ ןפלָאהעג ודנּוא טסָאה ּוד טרעײני

 .טכַאמעג דנַאש ּוצ םיאנוָׂש ערעזדנּוא ןּוא
 ,גָאט ןצנַאג ַא טמירעג ךיז רימ ןּבָאה טָאג טימיי
 .הָלָס .קיּביײא רימ ןּביױל ןעמָאנ ןײד ןּוא -

 ,זדנוא טמעשרַאפ ןּוא ןזָאלרַאפ טסָאה רעּבָא*
 .תונחמ ערעודנּוא טימ סױרַא טינ טסײג ןּוא -
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 ,טנייפ ןרַאפ ןייג קירּוצ זדנּוא טסכַאמיי
 .ןָא ךיז ןּביױר םיאנוָׂש ערעזדנוא ןּוא
 ,ןסע םּוצ ףָאש יװ ןּבעגעגּפָא ודנּוא טסָאה'*

 ְו .טײרּפשעצ ודנּוא ּוטסָאה רעקלעפ יד ןשיװצ ןּוא
 | ,טלעגטָאּפש רַאפ המּוא ןייד טפיוקרַאפ טסָאה;*

 .חקמ רעַײז טלעטשעג ךיוה טינ טסָאה ןּוא
 ,םינכש ערעזדנוא ייּב הּפרח ּוצ ודנּוא טסכַאמיי

 .עקימּורַא ערעודנוא ײּב טָאּפש ַא ןּוא רעטכעלעג ַא
 / ,רעקלעפ יד ןשיװצ טרָאװכירּפש ַא רַאפ זדנּוא טסכַאמ!*

 | .תומּוא יד ןשיװצ שינעלקָאשּפָאק ַא
 ,רימ ןגעקטנַא דנַאש ןיימ זיא גָאט ןצנַאג ַאי*

 ,טקעדַאּב ךימ טָאה םינּפ ןיימ ןּופ השּוּב יד ןּוא
 ,רעדנעש ןּוא רערעטסעל םעד ןּופ לוק ןּופיי

 .רעמענעכַאר םעד ןּוא טנייפ םעד ןגעװ ןּופ

 ,זדנוא ףיוא ןעמּוקעג זיא ץלַא סָאד'*
 ,ריד ןָא ןסעגרַאפ טינ ןּבָאה רימ רעּבָא
 .דנּוּב ןייד ןָא טנקיײלעג טינ ןּוא

 ,ץרַאה רעזדנּוא ךיז טָאה רעטניהַא טרעקענּפָא טיני"
 ;געטש ןייד ןּופ ןגײנּפָא ךיז ןלָאז טירט ערעזדנּוא זַא
 ,ןלַאקַאש ןּופ טרָא ןַא ןיא ןסיוטשרַאפ ודנּוא טסָאה ּוד םנה*י

 | .ןטָאשטױט טימ טקעדעגרעּביא זדנּוא ןּוא
 ,טָאגרעודנּוא ןּופ ןעמָאנםעד ןָא ןסעגרַאפ ןטלָאװ רימ ּביוא*!

 ,טָאג ןדמערפ ַא ּוצ טנעה ערעזדנוא טײרּפשעגסױא ןּוא
 ?ןשרָאפסיױא טינ סָאד טָאג ןעד טלָאװיי

 .ןצרַאה ןּופ ןשינעגרָאּברַאפ יד סײװ רע םורָאװ
 ,גָאט ןצנַאג ַא טעגרהעג רימ ןרעװ ריד רעּביא ,ָאייי

 .הטיחש רעד ּוצ ףָאש יװ טנכערעג ןרעװ רימ
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 ?טָאג ,ּוטסּפָאלש סָאװרַאפ ,ךיד קעוורעד+
 .קיּביײא ףיוא ןוָאלרַאפ טינ זדנּוא טסלָאז ,ףיוא ךַאװ
 ,םינּפ ןיײד ּוטסגרָאּברַאפ סָאװרַאפ*י

 ?םעלק רעודנּוא ןּוא ןייּפ רעזדנּוא טסעגרַאּפ
 ;לעז רעזדנוא זיא ּביוטש םּוצ ןגיוּבעג םורָאװי

 .ּבײל רעודנּוא זיא דרע רעד ּוצ טפעהַאּב
 ,ףליה ּוצ ודנוא ףיוא יײטשיי

 .דָאנעג ןייד ןגעוו ןּופ סיוא ודנּוא זײל ןּוא

 יד ןּופ ,םיִנַׁשֹוש ףיוא ;רעטסײמננַאזעג םעד רַאפי המ
 ןּופ גנַאזעג ַא ,גנוטכַארטַאּב ַא ;חַרק ןּופ רעדניק
 .טפַאשּביל

 ,טרָאװ םענייש ןטימ ץרַאה ןיימ טריי סעי -

: 

 ;ךלמ םּוצ רעדיל עניימ ןגָאזריפ לעװ ךיא
 ,ןקנילפ ַא רעּבײרש ַא ןּופ ןעּפ יד ויא גנּוצ ןיימ

 ,רעדניקנשטנעמ עלַא ןּופ רענעש טסיּבי
 ,ןפיל ענײד ףיוא ןסָאגעגסױא זיא ןח
 .קיּביײא ףיוא טשטנעּבעג ךיד טָאה טָאג לײװ
 ,רֹוּביִג ּוד ,דנעל ןפיוא דרעװש ןײד ןָא טרּוג

 .טכַארּפ ןייד ןּוא ץנַאלג ןייד
 ,סױרַא טיר ,קילגַאּב טכַארּפ ןייד ןיא ןּוא*

 ,טײקַיטכערעג ןּוא טייקדלימ ןּוא תמא ןגעװ ןּופ
 .ןזײװַאּב סקיטכרָאפ טנַאה עטכער ןייד ריד לָאז ןּוא

 --עטפרַאשעג ןלייפ עניידי -
 --ריד רעטנּוא ןלַאפ ןלָאז רעקלעפ
 !טנייפ סכלמ ןּופ ןצרַאה ןיא
 ,קידנעטש ןּוא קיּבײא ףיוא טָאג ןּופ זיא ןָארט ןַײד'
 .הכּולמ ןיד ןּופ רעטּפעצ רעד זיא רׁשֹוי ןּופ רעטּפעצ ַא
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 / טַאהעג טניפ ןּוא ,טײקיטכערעג טַאהעג ּביל טסָאהְ;
 | ,טכערמוא

 טָאג ןייד טָאג טּבלַאזעג ךיד טָאה םּורד
 .םירבח עניײד רעּביא ,דיײרפ ןּופ לייא טימ
 ,רעדַײלק עניײד עלַא ןענייז ןלײנַאק ,ןעָאלַא ןּוא ערימ*

 .סענורטס ךיד ןעיירפרעד ןצַאלַאּפנײּבנּפלע ןּופ
 | ,עטּבילעג ענייד ןשיװצ ןענייז םיכלמ ןּופ רעטכעטי*

 / ןופ דלָאגיג ןיא הכלמ יד טײטש סטכער ּוצ ריד
 | | .ריפֹוא

 | ,רעיוא ןייד ּוצ גיינ ןּוא ,עז ןּוא ,רעטכָאט ,רעהיי
 / ,רעטָאפ ןײד ןּופ זיוה סָאד ןּוא ,קלָאפ ןייד סעגרַאפ ןּוא

 0 ;טײקנייש ןיײד ןטסּולג טעװ ךלמ רעד ןּואי*
 .םיא ּוצ ךיז קּוּב םּורד ,רַאה ןייד זיא רע םורָאװ

 קלָאּפ ןּופ עטסכייר יד ,רֹוצ ןּופ רעטכָאט ,ןּוא;*
 .קנַאשעג טימ טײקילעוטײל ןייד ןטעּב ןלעװ

 . ,זץַאלַאּפ ןיא!קינײװעניא הּכלמיתּב יד זיא טכַארּפ רעטיולי*
 | .שוּבלמ ריא ּבעװדלָאג ןטלטסעקעג ןּופ
 / :;טריפעג ךלמ םּוצ יז טרעװ ןטנַאװעג עטקיטשעג ףיוא:*

 / ריד ןרעװ ,עריא סעטרבח ,ןעיורפגנּוי ריא רעטניה
 | .טכַארּבעג

 ,טײקיטסּול ןּוא ןדיירפ טימ טריפעג ןרעװ ייז:*
 .ךלמ ןּופ ץַאלַאּפ ןיא ןעמּוק יז

  ;ןיז ענד ןייז ןלעװ סרעטָאפ עניײד טָאטשנָאיי
 | .דנַאל ןצנַאג ןיא ןרַאה רַאפ ןצעזפיוא יז טסעוו
 | עלַא ףיא ןעמָאנ ןיד ןענָאמרעד ןכַאמ לעװ ךיאי*

 1 ,תורֹוד-רֹוד
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 ןוא קיּבײא ףיױא ןּבױל רעקלעפ ךיד ןלעװ םּורד
 | .קידנעטש =

 ;חַרק ןּופ רעדניק יד ןופ ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפִי ומ
 .דיל ַא ;תֹומָלַע ףיוא = |

 ,טײקרַאטש ַא ןּוא גנּוצישַאּב ַא ודנוא זיא טָאג;
 .ןעניפעג ּוצ גנירג ,תורצ ןיא ףליה ַא
 ,ןּבָאה ארֹומ טינ רימ ןלעװ םּורדִי
 ,ןטייּב ךיז לָאז דרע יד ןעװ
 ןלַאפמּוא ןלָאז גרעּב יד ןעוװ ןּוא
 .םי ןּופ ןצרַאה ןיא
 ,ױרעסַאװ ענייז ןעמיוש ןגעמ ,ןעמּורּב ןגעמי
 .הָלָס .טיײקכיוה ןייז רַאפ גרעּב יד ןרעטיצ ןגעמ

 יד ןעיירפרעד ןעמָארטש ענייז סָאװ ,ָאד זיא ךייט ַא?
 ,טָאג ןּופ טָאטש

 .ןטסכעה ןּופ גנּוניֹוװ עטסקילײה יד
 ,ןלַאפמּוא טינ טעװ יז ,טימ ריא ןיא זיא טָאג
 .ןגרָאמירפ ןגעקַא ןפלעה יז טעװ טָאג
 ;ןלַאּפעגמּוא ןענייז ןכײרגיניק ,טלמּוטעג ןּבָאה רעקלעפי
 .דרע יד ןעלקַאװ ךיז טּוט ,לוק ןייז טזָאלעגסױרַא טָאה רע

 ,תֹואָבצ ןּופ הוהי זיא זדנּוא טימ'
 .הָלָס .בקעי ןּופ טָאג רעד זדנּוא זיא גנוטסעפ ַא

 ,טָאג ןּופ ןעוטפיוא יד טעז טייג?
 .דנַאל ןיא ןעגנּוטסיװרַאפ טכַאמעג טָאה סָאװ -
 ,דרע רעד ןּופ קע ןויּב תומחלמ ןרעהפיוא טכַאמ רע

 ;זיּפש םעד ןקַאהעצ טּוט ןּוא ,רע טכערּבעצ ןגיוּב םעד
 .רעייפ ןיא רע טנערּברַאפ ןגעװטײר
 .ויָמיֵמ ּורְמֶחִי ּומֲהִי :ליּפשטרָאװ א |

 ו
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 ,טָאג ןיּב ךיא זַא ןסיװ טיײז ןּוא ,ּפָא טזָאל,;*
 רעקלעפ יד ןשיװצ ןּביוהרעד ןיּב ךיא
 ".דרע רעד ףיוא ןּביױהרעד

 ,זדנּוא טימ זיא תֹואָבצ ןּופ הוהייי
 .הָלָס .בקעי ןּופ טָאג רעד ודנוא זיא גנוטסעפ ַא

 .חַרֹק ןּופ רעדניק יד ןּופ ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפי ןמ
 | .רומזִמ ַא

 ,רעקלעפ עלַא ,טנעה יד טּפַאלקי
 .גנַאזעג ןּופ לוק ַא טימ טָאג ּוצ טלַאש
 ,קיטכרָאפ זיא רעטשרעּביױא רעד הוהי םורָאװ*
 .דרע רעצנַאג רעד רעּביא ךלמ רעסיורג ַא
 ,ודנוא רעטנּוא רעקלעפ טקינעטרעטנוא רע*

 .סיפ ערעודנוא רעטנּוא תומּוא ןּוא
 ,הלחנ רעזדנּוא סיוא זדנּוא טלײװ רע*
 .הָלָס .ּביל טָאה רע סָאװ בקעי ןּופ ץלָאטש םעד

 ,גנּולַאש טימ ןעננַאגעגפיוא זיא טָאג"
 .רפֹוש ןּופ לוק ַא טימ הוהי
 ,טנניז ,טָאנ ּוצ טגניזי
 .טגניז ,ךלמ רעזדנּוא ּוצ טגניז
 ;דרע רעצנַאג רעד ןּופ ךלמ רעד זיא טָאג םורָאװי
 .טכַארטַאּב טימ טגניז
 ,רעקלעפ יד רעּביא טגיניק טָאג
 .ןָארט ןקילײה ןייז ףיוא טציז טָאג
 ,טלמַאזעגניַא ךיז ןּבָאה תומּוא יד ןּופ ןטשריפ יד**

 ;םהרבַא ןּופ טָאג ןּופ קלָאפ סָאד
 ,דרע רעד ןּופ ןדליש יד ןענייז טָאג ּוצ םורָאװ
 .ןּביוהרעד רעײז זיא רע
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 .חַרֹק ןּופ רעדניק יד ןּופ רומָמ ַא ;גנַאזעג ַאי חמ
 טּבױלעג רעײז ןּוא ,טָאג זיא סיורג?

 .גרַאּב ןקילײה ןייז ףיוא,טָאג רעזדנּוא ןּופ טָאטש רעד ןיא
 ,דרע רעצנַאג רעד ןּופ דיירפ יד ,טכיײהרעד ןייש*

 ,ןופצ ןּופ ןקע יד ןיא ןֹויִצ גרַאּב רעד זיא
 .ךלמ ןסיורג םעד ןּופ טָאטש יד
 ןצַאלַאּפ עריא ןיא טָאג
 .גנוטסעפ ַא רַאפ טנַאקַאּב זיא
 ,טלמַאזעגנייַא ךיז ןּבָאה םיכלמ ,עז םורָאװ;
 .םענייא ןיא ןעמוקעגרעּבירַא ןענייז יז
 ,טפַאגעג יז ןּבָאה ױזַא ,ןעזעג ןּבָאה ײז יו"
 .טלײַאעגקעװַא ײז ןּבָאה ענעקָארשרעד
 ,ןטרָאד ןעמּונעגנָא יז טָאה שינרעטיצ ַא
 .ןרעניוװעג ַא יװ שינעײװ ַא
 ןכָארּבעצ ּוטסָאה טניוװ-חרזמ ַא טימי

 .שישרַּת ןּופ ןפיש יד
 ,ןעועג רימ ןּבָאה ױזַא ,טרעהעג ןּבָאה רימ יי
 ,תֹואְבצ ןּופ הוהי ןּופ טָאטש רעד ןיא
 ;טָאג רעודנּוא ןּופ טָאטש רעד ןיא
 .הָלָס .קיּבײא זיּב ןטלַאהפיוא יז לָאז טָאג

 ,דסח ןייד ןָא ,טָאג ,טכַארטעג ןּבָאה רימיי
 .לּפמעט ןייד ןּופ טימ רעד ןיא
 ,טָאג ,ןעמָאנ ןייד יװ ױזַאיי

 ;דרע רעד ןּופ ןקע יד זיּב ּביול ןײד זיא יױזַא
 .טנַאה עטכער ןײד זיא טײקיטכערעג טימ לּופ
 | ,ןֹויִצ גרַאּב רעד ןעיײרפ ךיז לָאז

 ,הדּוהי ןּופ טעטשרעטכעט יד ןייז קיטסּול ןלָאז
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 .םיטּפשמ ענײד ןגעװ ןּופ
 ,םּורַא יז טלגניר ןּוא ,ןֹויִצ םּורַא טיינ:*

 .סמערּוט עריא רעּביא טלַײצ
 ,רעיומ ריא ףיוא טכַא טּוטי*

 ;ןצַאלַאּפ עריא ךרּוד טײג
 ,רוד ןקידרעטעּפש םעד ןלײצרעד טלָאז ריא ידּכ
 ;קידנעטש ןּוא קיּביײא ,טָאג רעזדנּוא ,טָאג זיא סָאד זַא
 .טייקיּבייא ויּב ןריפ זדנּוא טעװ רע

 ,ןופ רעדניק יד ןּופ ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפי טמ
 .רומזִמ ַא ;חַרֹק

 ,רעקלעפ עלַא ,ּוצ סָאד טרעה*
 ,טלעװ רעד ןּופ רעניֹוװַאּב עלַא ,טמענרַאפ
 ,טײל ענעעזעגנָא ייס ,ןשטנעמ ױזַא ייס?
 .םענייא ןיא םערָא ןּוא ךייר
 ,המכח ןדער טעװ ליומ ןיימײ

 ןיײז טעװ ןצרַאה ןיימ ןּופ גנוטכַארט יד ןּוא
 .טײקידנַאטשרַאפ

 ,רעיוא ןיימ לשמ ַא ּוצ ןגינ לעװ ךיא:
 .שינעטער ןיימ ףרַאה ַא טימ ןּבײהנָא לעװ ךיא
 ,זייּב ןּופ געט יד ןיא ןּבָאה ארֹומ ךיא לָאז סָאװרַאפי
 ?םּורַא ךימ טלגניר רעטערט עניימ ןּופ דניז יד ןעװ
 ,געמרַאפ רעײז ףיוא ךיז ןרעכיזרַאפ סָאװ ידי

 .ךיז ײז ןעמיר תורישע סיורג רעײז טימ ןּוא
 ,ןפיוקסיוא שטנעמ ַא ןעק רעדּורּב ַא ןפיוקסיוא טיני
 ;ךיז רַאפ זיילסיוא ןַא טָאג ןּבעג טינ
 .,לעז רעײז רַאפ ףיוקסיוא רעד ןייז לָאז סע קידרעװ יו ןּואי
 | ,ןטימרַאפ קיּבײא ףיוא זיא
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 ,ןּבעל ץלַא קידנעטש לָאז עמי*
 .ּבּורג יד ןעונָא טינ לָאז עמ
 ,ןּברַאטש םימכח זַא טעז עמ םורָאװיי

 ,רעטנּוא ןעײג רעטּבערגרַאפ רעד ןּוא רַאנ רעד יװ יױװַא
 .געמרַאפ רעײז ערעדנַא ּוצ רעּביא ןזָאל ײז ןּוא
 ,קיּבײא ףיוא ןענייז רעזייה ערעײז ,ךיז ייּב ןטכַארט יז

 ;תֹורֹוד-רֹוד ףיוא ןעגנּוניֹוװ ערעײז
 .ןעמָאנ רעיײז ףיוא רעדנעל ןפּור יז

 ,הלּודג ןיא טינ טּבײלּב שטנעמ רעד רעּבָא
 .ןטינשרַאפ ןרעװ סָאװ תומהּב ּוצ ןכילגעג זיא רע

 ,ךיז יב חּוטּב ןענייז סָאװ יד ןּופ געװ רעד זיא סָאד+
 .דייר ערעײז ןּופ ןלעװק סָאװ רעײגכָאנ ערעײז ןּופ ןּוא

 | .הָלָס
 ,דרערעטנוא רעד ןיא ףָאש יװ ײז טגייל ץמ'י*

 ;ןרעטיפ יז טּוט טיוט רעד

 עקיטרַאפטכער יד ןטערט - ןגרָאמירפ ןייא ןּוא
 ;ײז רעּביא

 םּוצ דרערעטנוא רעד רַאפ !ויא טלַאטשעג רעײז ןּוא

 ,ןליופרַאפ
 .ריא רַאפ גנּוניֹוװ ןייק ָאטינ
 ןּופ טכַאמ רעד ןּופ לעז ןיימ ןזיײלסױא טעװ טָאג רעּבָאי

 ,דרערעטנוא

 .הָלָס .ןעמענסױרַא ךימ טעװ רע םורָאװ

 ,רשֹוע ןַא טרעװ רעצימע זַא ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאזיי !
 ,טרעמעג טרעװ זיוה ןייז ןּופ טייקכײר יד זַא

 ,ןעמענטימ טשינרָאג רע טעװ טיוט ןייז ײּב םורָאװ*

 .םיא ךָאנ ןרעדינ טינ טעװ טייקכיר ןייז
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 | :לעז ןייז ןדערניײַא רע טגעלפ ןּבעל ןייז ײּב םנהיי
 | .ןָאטליוװ ךיז טסעװ ּוד זַא ןּביױל ךָאנ ךיד טעװ עמ

 | ,ןרעטלע ענייז ןּופ רוָד םעד ּוצ ןעמּוקנָא טעװ יזי*
 .ןייש םעד ןעונָא טינ קיּביײא ףיוא ןלעװ סָאװ

 ,טינ טײטשרַאפ סָאװ הלּודג ןיא שטנעמ ַא*י
 .ןטינשרַאפ ןרעװ סָאװ תומהּב ּוצ ןכילגעג זיא

 .ןפֶסָא ןּופ רומוָמ ַא
 .ןפּורעג ןּוא טדערעג טָאה ,הוהי רעטעג ןּופ טָאג רעד

 | ,דרע יד
 .גנַאגרעטנּוא ריא ויּב ןּוז רעד ןּופ גנַאגפיוא ןּופ
 טייקנייש ןּופ ןיורק רעד ןֹויִצ ןּופ*
 .טָאג טנײשעגסױרַא טָאה
 ,טינ טגײװש רע ןּוא ,טמּוק טָאג רעודנּוא*
 ,רעייפ ַא טרעצרַאפ סיורַאפ םיא
 .קיטלַאװעג ןעמערּוטש טּוט םיא םּורַא ןּוא
 ,ןּביוא ןּופ ןעלמיה יד ּוצ טפּור רע

 ;קלָאפ ןייז ןטּפשמ ּוצ ידּכ ,דרע רעד ּוצ ןּוא
 ,עמּורפ עניײמ ןייַא רימ טלמַאי

 .רעפּפָאטכַאלש רעּביא דנּוּב ןיימ ןסילש סָאװ יד
 ,טײקיטכערעג ןייז ןָא ןגָאז ןעלמיה יד ןּוא*
 .הָלָס .רעטכיר ַא זיא רע ,טָאג םורָאװ

 ,ןדער לעװ ךיא ןּוא ,קלָאפ ןיימ רעהי
 :ןענערָאװ ךיד לעװ ךיא ןּוא ,לארׂשי
 .ךיא ןיּב טָאג ןייד טָאנ
 ;ןפָארטש ריד ךיא לעװ רעפּפָאטכַאלש ענייד םּוא טיני
 .רימ רַאפ דימּת ךָאד ןענייז רעפּפָאדנַארּב ענײד
 ,סקָא ןייק זיוה ןײד ןּופ ןעמענ טינ לי ךיא'
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 .קעּב ןייק ןלַאטש ענייד ןּופ
 ,דלַאװ ןּופ היח רעדעװטעי זיא ןיימ םורָאװיי

 .גרעּב טנזיוט ףיוא תומהּב יד
 ,גרעּב יד ןּופ לגיופ רעדעװטעי ןעק ךיא:י

 .רימ ייּב זיא דלעפ ןּופ גנונעמדיװ יד ןּוא
 ,ןגָאז טינ ריד ךיא לעװ ,ןייז קירעגנּוה לָאז ךיא זַא*

 .טיײקלּופ ריא ןּוא טלעװ יד זיא ןיימ םורָאװ
 ?ןסקָא ןּופ שיילפ סָאד ךיא סע יצ**

 ?ןעקנירט ךיא ּוט קעּב ןּופ טּולּב סָאד רעדָא
 ,רעפּפָאקנַאד ַא טָאג ּוצ טכַאלשי+ |

 .םירדנ עניײד ןטשרעּביױא םעד לָאצַאּב ןּוא
 ,טיונ ןּופ גָאט ןיא ךימ ףּור ןּוא;* |

 .ןכַאלרע ךימ טסעוװ ּוד ןּוא ,ןזײלרעד ךיד ךיא לעװ

 :טגָאזעג טָאג טָאה עשר םּוצ ןּוא**
 ,ןצעזעג עניימ ןליײצרעד ּוצ ּוטסמּוק יװ
 ?ליומ ןײד ףיוא דנּוּב ןיימ ןעמענ ןּוא
 ,רסּומ טנייפ טסָאה ּוד זַא

 .ריד רעטניה רעטרעװ עניימ ןפרָאװעג טסָאה ןּוא
 ,םיא טימטלטניײרפעגךיז ּוטסָאה ,בנגַא ןעזעג טסָאה ּוד זַאיי !

 .לײט ןייד ןעװעג זיא םיפאֹונ טימ ןּוא
 ,ןוייּב םּוצ טזָאלעג זיול ּוטסָאה ליומ ןייד* !

 .גורטַאּב טכעלפ גנּוצ ןייד ןּוא
 ,רעדּורּב ןיײד ּוטסדערַאּב ,ּוטסציזַיי

 .ּוטסלװַנַאּב רעטּומ ןייד ןּופ ןּוז םעד
 ?ןגײװש טלָאזעג ּבָאה ךיא ןּוא ,ןָאטעג ּוטסָאה סָאדי -

 ;ןײז ךיא לעװ ּוד יװ ןייז ,טכַאדעג ּוטסָאה
 .ןגיוא ענד רַאפ ןגיײל ריד ןּוא ,ןפָארטש ךיד ךיא לעװ
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 ,טָאג ןָא טסענרַאּפ סָאװ ריא ,טשרָאקַא סָאד טקרעמ*י
 ; .ןייז ליצמ טינ טעװ רענײק ןּוא ,ןקּוצרַאפ טינ לָאז ךיא ידּכ
 ,ךימ טכַאלרע ,רעפּפָאקנַאד ַא טכַאלש סָאװ רעד*י

 ,געװ םעד טכַארטַאּב סָאװ םעד רעּבָא
 .טָאג ןּופ העּושי יד ןזײװ ךיא לעװ םיא

 / ןעװ/ ,ןדוד ןּופ רומזִמ ַא ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפי אנ
 / רע יװ םעדכָאנ ,םיא וצ ןעמּוקעג זיא איבנ רעד ןֶתָנ

 .יזעַבָׁש-תַּב ּוצ ןעמּוקעג זיא
 | ,דסח ןייד טיול ,טָאג ,ךימ קילעזטײל*
 / .ןכערּברַאפ עניימ ּפָא קעמ גנומירַאּברעד סיורג ןייד טול
 | | ,דניז ןיימ ןּופ ןצנַאג ןיא ּפָא ךימ שַאװי

 .ןקינײר ךימ ּוט אטח ןיימ ןּופ ןּוא
 ,ןכערּברַאפ עניימ סײװ ךיא םורָאװ*

 .ןגעקטנַא דימּת רימ זיא אטח ןיימ ןּוא
 7 ,טקידניזעג ךיא ּבָאה ןײלַא ריד ּוצֹ*

 ;ןָאטעג ךיא ּבָאה ןגיוא עניײד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןּוא
 ,ןדער ןײד ןיא קיטרַאפטכער ּוטסיּב םּורד
 .ןטּפשמ ןייד ןיא טכערעג ּוטסיּב

 ,ןרָאװעג ןרָאּבעג ךיא ןיּב דניז ןיא ,עזי
 .ןעגנַאפטנַא רעטּומ ןיימ ךימ טָאה אטח ןיא ןּוא
 ,ןרינ יד ןיא ךָאד ּוטסרעגַאּב תמאי
 | - ,ןליוהרַאפ זיא סע ּוװ המכח ךימ ןרעל ָאט
 / ,ןרעװ ןיײר לָאז ךיא זַא ,זָארג-בֹוזִא טימ ןקינײר ךימ טסלָאװ
 / .ןרעװ ךיא לָאז יינש ןּופ רעסײװ זיּב ,ןשַאװ ךימ טסלָאז
 ;טײקיטסּול ןּוא דיירפ ןרעה ןכַאמ ךימ טסלָאי*

 טסָאַה ּוד סָאװ רענײּב יד ןרעװ טײרפרעד ןלָאװ
 .טקירדעצ

 .בייאי ,'ב לאּומש עז *
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 ,םיאטח עניימ ןּופ םינּפ ןייד ;רָאּברַאפיי
 .קעמרַאפ דניז עניימ עלַא ןּוא

 ,טָאג רימ ףַאשַאּב ץרַאה ןייר ַאי*
 .רימ ןיא ײנַאּב טימעג טסעפ ַא ןּוא
 ,ריד ןּופ ןפרַאװקעװַא טינ ךימ טסלָאז*

 .רימ ןּופ ןעמענקעװַא טינ ּוטסלָאז טסיײג ןקילײה ןײד ןּוא
 ,ףליה ןייד ןּופ דיירפ יד םּוא רימ רעק'+

 .ןעקנעש רימ ּוטסלָאז טימעג יירפ ַא ןּוא
 ,ןגעװ ענייד רעכערּברַאפ ןענרעל לעװ ךיא:*
 .ריד ּוצ ןרעקמּוא ךיז ןלעװ עקידניז ןּוא =
 ,טײקיטּולּב ןּופ ליצמ ךימ יי

 ;ףליה ןיימ ןּופ טָאג ּוד טָאג
 .טייקיטכערעג ןיײד ןעגניז גנּוצ ןיימ לָאז
 ,ןענעפע ּוטסלָאז ןּפיל עניימ ,טָאגיי

 .ּביױל ןיײד ןלייצרעד ליומ ןיימ לָאז ןּוא
 ,ןּבעג לָאז ךיא זַא רעפּפָאטכַאלש ַא טינ טסרענַאּב םורָאװ=

 .טינ ּוטסליװ רעפּפָאדנַארּב ַא
 ,טימעג ןכָארּבעצ ַא ןענייז טָאג ןּופ רעפּפָאטכַאלש יד*

 .טינ ּוטסטכַארַאפ ,טָאג ,ץרַאה ןגָאלשרעד ןּוא ןכָארּבעצ ַא

 ,ןֹויִצ גנוקיליװַאּב ןייד ןיא קיטינַאּב
 .םִיַלָשּורי ןּופ ןרעיומ יד ןעיוּב טסלָאז
 ןופ רעפּפָאטכַאלש ןרענַאּב וטסעװ לָאמסנעדיי

 ,טייקיטכערעג
 ;רעפּפָאצנַאג ןּוא רעפּפָאדנַארּב
 .תּבומ ןיײד ףיוא ןסקָא ןעגנערּבפיוא ןעמ טעװ לָאמסנעד

' 
 ,ןדוד ןּופ גנּוטכַארטַאּב ַא ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפי בנ -

 טלײצרעד טָאה ןּוא ,ןעמּוקעגזיאימֹודַא רעד גַאֹוד ןעוו"
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 - סכֶלֶמיחַא ןיא ןעמּוקעג זיא דוד :טגָאזעגנָא םיא ןּוא ,ןלּואָש
 .יזיוה
 | !רעקיטכַאמ ּוד ,זייּב טימ ךיז ּוטסלָארּפ סָאװי
 .גָאט עלַא זיא טָאג ןּופ דסח רעד
 ,גנּוצ ןייד טכַארט ןקילגמּוא+
 | .שלַאפ טעּברַא סָאװ רעסעמלָאג רעפרַאש ַא יװ
 | ,סטּוג יװ רעמ וייּב ּביל טסָאהי
 | .הָלָס .טיײקיטכערעג ןדער רעדייא ןגיל
 | ,גנורעטשעצ ןּופ דײרעג עלַא ּביל טסָאה"

 : .גורטַאּב ןּופ גנּוצ ּוד
 | ,קיּבײא ףיוא ןכערּבעצ ךיד טָאג ךיוא טעװי
 | ,טלעצעג ןּופ ןסײרסױרַא ןּוא ןרַאשסױרַא ךיד
 / .הָלָס .עקידעּבעליד ןּופ דנַאל ןּופ ןעלצרָאװסױא ךיד ןּוא
 | ,ןטכרָאפ ןלעװ ןּוא ןעז ןלעװ םיקידצ יד ןּוא*

 | :םיא רעּביא ןכַאל ןלעװ ײז ןּוא
 ןייז רַאפ טָאג טכַאמעג טינ טָאה סָאװ ןַאמ רעד יא ןָא*

 | ,גנוטסעפ
 | ;תורישע סיורג ןייז ףיוא טרעכיזרַאפ ךיז טָאה ןּוא
 | .טיײקירעג ןייז ןיא ןעװעג טיישרַאּפ זיא סָאװ
 / םיוּבטרעּבלײא רעקיטפַאהגײװצ ַא יװ ןיּב ךיא רעּבָאי

 ,זיוה סטָאג ןיא
 .קידנעטש ןּוא קיּבײא דסח סטָאג ףיוא ךימ רעכיזרַאפ ךיא
 ךיז טסָאה ּוד סָאװ ,ןעקנַאד ריד קיּבײא לעװ ךיא:'

 ,טלעטשעגניײַא
 ,טּוג זיא רע לײװ ןעמָאנ ןייד ּוצ ןפָאה לעװ ךיא ןּוא
 .עמורפ ענייד רַאפ ןגעקטנַא

 גנוטכַארטַאּב ַא;תֵלחַמ ףיוא;רעטסײמגנַאזעגםעד רַאפי 1
 .ןדוד ןּופ

 ,בכיאכ 'א לאומש עז ײ
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 ןייק ָאטינ :ןצרַאה ןייז ןיא טגָאז רעקיטכערטרעדינ רעדי
 !טָאג

 ;ײז ןעּוט טכערמוא עסואימ ןּוא ,ײז ןעניײז ןּברָאדרַאפ
 .סטּוג ןייק טינ טּוט רענייק
 ,רעדניקנשטנעמ יד ףיוא טגּולעג למיה ןּופ טָאה טָאג

 .טָאג טכּוז סָאװ רעקידנַאטשרַאפ ַא ןַארַאפ ּביוא ןעז ּוצ
 ,ןּברָאדרַאפ ײז ןענייז עלַא ,ןלַאפעגּפָא ויא רעכַאלטיא*
 .רענייא לָאמּוצ טינ ,סטּוג ןייק טינ טּוט רענייק

 ,טכערמּוא ןּופ רעּוט יד ןלעװ ןריּפשרעד ,רָאװרַאפ
 ,טיורּב טסע עמ יװ קלָאפ ןיימ ןסע סָאװ יד
 .טָאג טינ ןפּור סָאװ יד
 - ,ןעװעג טינ זיא טסגנַא ןייק ּוװ ,טסגנַא ןיא ײז ןטסגנַא ןָא
 ןײד ןּופ רענייּב יד ןטָאשעצ טָאה טָאג םורָאװ

 ;רערעגעלַאּב
 .טכַארַאפ ײז טָאה טָאג לײװ ,דנַאש ּוצ טכַאמעג ײז טסָאה
 ?לארׂשי ןּופ הֵעּושי יד ןֹויִצ ןּופ טמּוק ןעװי
 ,קלָאפ ןייז ןּופ טפַאשנעגנַאפעג יד םּוא טרעק טָאג ןעװ
 .לארׂשי ןעיירפ ךיז טעװ ,בקעי ןייז קיטסּול טעװ

 ַא ;ליּפשענּורטס טימ ,רעטסײמננַאזעג םעד רַאפי דנ

 ,ןעמּוקעג ןענייז רעפיז יד ןעװ"י ,ןדוד ןּופ גנּוטכַארטַאב

 ךיז טלַאהַאּב דוד ,רָאװרַאפ :ןלּואָש ּוצ טגָאזעג ןּבָאה ןּוא |
 .ודנוא ײּב |

 ,ןפלעה ךימ ּוט ןעמָאנ ןייד טימ ,טָאגי
 ,רימ רַאפ ןעמעננָא ךיז ּוטסלָאז הרּובג ןײד טימ ןּוא
 ,הליפּת ןיימ ּוצ רעה ,טָאגי
 .ליומ ןיימ ןּופ רעטרעװ יד םענרַאפ
 ,רימ ףיוא ןענַאטשעגנָא ןעניײז עדמערפ םורָאװי



 8 הנ-6 דנ םילהת

 ;ןּבעל ןיימ ןכּוז רעּוטטלַאװעג ןּוא
 .הָלָס .ךיז ןגעקטנַא טָאג טינ ןטלַאה ײז

 ,רעפלעה ַא רימ זיא טָאג ,עזי
 .לעז ןיימ ןּופ רענעלרעטנוא רעד זיא הוהי
 ;רערעױל עניימ ףיוא וייּב סָאד ןרעקמּוא רע לָאז
 .ייז דיינשרַאפ טפַאשײרט ןייד ןיא
 ,ריד ּוצ ןטכַאלש ךיא לעװ טיײקיליװ טימי
 | .טּוג זיא רע םורָאװ ,טָאג ,ןעמָאנ ןייד ןּביױל לעװ ךיא
 | ,ןעװעג ליצמ ךימ רע טָאה הרצ רעדעװטעי ןּופ םורָאװי

 | .טנייפ עניימ ףיוא ןעזעגנָא ךיז טָאה גיוא ןיימ ןּוא

 ;;ליּפשערטס טימ ,רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפי הנ
 | .ןדוד ןּופ גנוטכַארטַאּב ַא

 ,הליפּת ןיימ ,טָאג ,םענרַאפי
 .טעּבעג ןיימ ןּופ ןליוהרַאפ טינ ךיז טסלָאז ןּוא
 ;רימ רעפטנע ןּוא ,רימ ּוצ ךרָאה;
 ,םּורּב ךיא ןּוא ,גָאלק ןיימ ןיא םּוא ףיול ךיא
 ,טנייפ םעד ןּופ לוק םעד ןופ*

 ;עשר םעד ןּופ גנוקירד רעד ןגעװ ןּופ
 ,קילנמּוא רימ ףיוא ןעננערּב ײז םורָאװ
 .ןטנייפ ךימ ײז ןעּוט ןרָאצ טימ ןּוא
 ,רימ ןיא טלּפַאצ ץרַאה ןיימ*

 ,רימ ףיוא ןלַאפעגנָא ןענייז ןקערשטיוט ןּוא
 ,רימ ףיוא טמּוק שינרעטיצ ַא ןּוא ארֹומ ַא"

 .טקעדַאּב ךימ טָאה רעדיוש ַא ןּוא
 ,ּביוט ַא יװ ןעלגילפ רימ טיג רעװ :גָאז ךיא ןּואי
 .טּורעג ןּוא ןגיולפעג קעװַא טלָאװ ךיא
 ,טײװ טלגָאװעגקעװַא ךיא טלָאװ טָאי
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 .הָלָס .רּבדמ רעד ןיא טלײװעג טלָאװ ךיא
 גנונירטנַא ןַא ּוצ טלײַאעג רימ טלָאװ ךיא*

 .םערּוטש םענּופ ,טניװ ןקיסיײר ןּופ
 ,ךַארּפש רעײז לײטעצ ,טָאג ,שימעצי

 .טָאטש ןיא גירק ןּוא ּבױר ןעזעג ּבָאה ךיא םורָאװ
 ,ןרעיומ עריא ףיוא םּורַא יז יז ןעלנניר טכַאנ ןּוא גָאט

 .טימ ריא ןיא זיא קילגמּוא ןּוא טכערמּוא ןּוא
 ,טימ ריא ןיא ןעניײז ןכערּברַאֿפ-י

 .גורטַאּב ןּוא גנוקירד ּפָא טינ ךיז טּוט קרַאמ ריא ןּופ ןּוא
 .=ןרעטסעל ךימ טּוט טנייפ ַא טינ םורָאװי

 | ;ןגָארטרַאּפ ךיא טלָאװ סָאד
 * --הימ רעּביא טסײרגעג ךיז טָאה אנֹוׂש ןיימ טינ
 ;ןגרָאּברַאפ ךימ ךיא טלָאװ םיא ןּופ
 ,ןכײלג ןיימ שטנעמ ַא ,ּוד רָאנ*

 ,רעטנעקַאּב ןיימ ןּוא רבח ןיימ
 ,ןעדֹוס ךיז סיז רימ ןגעלפ דנַאנַאּב סָאװי

 ..למעזעג טימ זיוה סטָאג ןיא ןייג
 ,יײז ףיוא טוט םעד ןצײרנָא רע לָאװ*

 !דרערעטנוא ןיא טיײהרעקידעּבעל ןרעדינ ײז ןלָאז
 .ייז ןשיװצ ,גנוניֹוװ רעײז ןיא זיא זייּב םורָאװ

 ,טָאג ּוצ ןפּור לעװ ךיאי
 .ןפלעה ךימ טעװ הוהי ןּוא
 גָאטנטימ ןּוא ןגרָאמירפ ןּוא טנוװָא*

 ,ןעמּורּב לעװ ןּוא ןגָאלק ךיא לעװ
 .לוָק ןיימ ןרעה טּוט רע ןּוא

 ,לעז ןיימ םולשּב ןויילסיוא טּוט רעיי -
 ,רימ ּוצ ןענענעג טינ לָאז עמ
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 .רימ ןגעק ליפ ןענייז ײז םנה
 --ןכַאמ קינעטרעטנּוא ײז טעװ ןּוא ןרעה טעװ טָאג

 ;הָלָס .ןָא קיּביײא ןּופ טנָארט סָאװ רעד
 ,ײו ייַּב טייּבּפָא ןייק ָאטינ םורָאװ
 .טָאג רַאפ ארֹומ טינ ןּבָאה יז ןּוא
 טנעה ענייז סיוא טקערטש רע*י

 ,םיא טימ םולש ןיא ןעניײז סָאװ יד ףיוא
 .דנּוּב ןייז טכעװשרַאפ רע
 ,ליומ ןייז ןּופ דיר עקיטנַאמש יד ןענייז טַאלג*י

 ;המחלמ זיא ץרַאה ןייז ןּוא
 ,רעטרעװ ענײז ןענייז למיוּב ןּופ רעכײװ
 .עזױלּב ןדרעוװש ןענײז ײז רעּבָא

 ,טסַאל ןיײד טָאג ףיוא ףרַאװי
 ;ןגרָאזרַאפ ךיד טעװ רע ןּוא
 .קידצ םעד ןלַאפ ןזָאל טינ לָאמנײק טעװ רע
 ;ּבורג-רבק ןיא ןרעדינ יז טסעװ טָאג ּוד רעּבָא*+

 גּורטַאּב ןּוא טּולּב ןּופ טײל יד
 ;געט ערעײז ּבלַאה ןּבעלסױא טינ ןלעװ
 .ריד ףיוא ןרעכיזרַאפ ךימ לעװ ךיא ןּוא

 ;םיקֹוחר םָלַא תַנֹוי ףיוא ,רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפי ןָנ
 םיא ןּבָאה םיּתשִלּפ יד ןעװ ,םֶּתכִמ ַא ןדוד ןּופ
 .תַג ןיא טּפַאכעג

 ךימ ליװ ןעגנילשנייַא םורָאװ ,טָאג ,ךימ קילעזטײל:
 ;שטנעמ ַא

 ."קידנטיירטש ךימ רע טקירד גָאט ןצנַאג ַא
 ,גָאט ןצנַאג ַא רערעול עניימ ךימ ןליװ ןעגנילשניײַא*
 .רימ ףיוא ןטיירטש ,רעטסכעה ּוד ,ליפ ָאי
 .יָנֵצָחלִי םֵחֹל :ליּפשטרָאװ *
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 ארֹומ ּבָאה ךיא סָאװ גָאט םעדי
 .ריד ףיוא ךימ ךיא רעכיזרַאפ
 ,ןּביױל ךיא ּוט טרָאװ ןייז סָאװ טָאג ףיוא?
 ,טרעכיזרַאפ ךימ ךיא ּבָאה טָאג ףיוא
 ;ארֹומ ןייק טינ ּבָאה ךיא
 ?ןָאט רימ םֶדָוירָׂשְּב ַא ןעק סָאװ

 ,תונעט עניימ ײז ןעדווירק גָאט ןצנַאג ַא*
 ,רימ ףיוא ןוייּב םּוצ ןענייז תובשחמ ערעײז עלַא
 ,ךיז ןטלַאהַאּב יז ,ףיוא ךיז ןּבײלק ײװ
 ,טירטסּופ עניימ ןטיה ײז
 .לעו ןיימ ףיוא סיוא ןקּוק ײז יװ ױזַא
 ,סױרַא יז רעדיײלש טכערמּוא םעד רַאפי
 .טָאג ,רעדינַא ףרַאװ רעקלעפ יד ןרָאצ ןיא
 ,ישינעלגָאװ ןיימ טנכײצרַאפ טסָאהי

 ;אלגָאל ןײד ןיא רערט ןיימ ןײרַא ּוט
 .ךּוּב ןײד ןיא ןענייז יז ,רָאװרַאפ
 ,רעטניהַא ןרעקמּוא ךיז טנייפ עניימ ןלעװ לָאמסנעדיי

 ;ןפּור לעװ ךיא סָאװ גָאט םעד ןיא
 .רימ רַאפ זיא טָאג זַא ךיא סײװ סָאד

 ,ןּבױל ךיא ּוט טרָאװ ןייזנ סָאװ טָאג ףיוא::
 ,ןּבױל ךיא ּוט טרָאװ חייזנ סָאװ הוהי ףיוא
 ,טרעכיורַאפ ךימ ךיא ּבָאה טָאג ףיוא*

 ;ארֹומ ןייק טינ ּבָאה ךיא
 ?ןָאט רימ שטנעמ ַא ןעק סָאװ

 ,ריד ּוצ םירדנ ,טָאג ,רימ ףיוא םענ ךיא:י
 ;ריד ּוצ רעפּפָאקנַאד ןלָאצּפָא לעװ ךיא
 ,טיוט ןּופ לעז ןיימ ןעװעג ליצמ טסָאה םורָאװ;+

 .דאנ-דנ :ליּפשטרָאװ *
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 ,גנולכיורטש ןּופ סיפ עניימ רָאװרַאפ
 טָאג רַאפ ןײגּוצמּורַא ידּכ
 .ןּבעל ןּופ טכיל םעד ןיא

 ,ןדוד ןּופ ;תַחשַּתילַא ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפיזַנ
 ."ליײה רעד ןיא ןלּואָש ןּופ ןפָאלטנַאזיא רע ןעװ ,םָּתכִמַא

 ,ךימ קילעוטײל ,טָאג ,ךימ קילעזטײלי
 ,לעו ןיימ טצישעג ךיז טָאה ריד ןיא םורָאװ
 ןציש ךימ ךיא לעװ ןעלגילפ ענײד ןּופ ןטָאש ןיא ןּוא
 .רעּבירַא ןלעװ ןקילנמּוא יד זיּב
 ,ןטשרעּביוא םעד טָאג ּוצ ןפּור לעװ ךיא?

 .רימ רַאפ סיוא טריפ סָאװ טָאג ּוצ
 ,ןפלעה ךימ ןּוא ,למיה ןּופ ןקיש טעװ רע*

 ;הָלָס ,ןעגנילשנייַא ךימ ליװ סָאװ רעד ןרעטסעל נ:עמ
 .טפַאשײרט ןייז ןּוא דסח ןייז ןקיש טעװ טָאג
 ,ןּבײל ןשיװצ זיא לעז ןיימ'
 ;עטּוהָל רעדניקנשטנעמ ןשיװצ גיל ךיא
 ,ןלייפ ןּוא ןזיּפש ןענייז ןייצ ערעײז
 .עפרַאש ַא דרעוװש ַא גנּוצ רעייז ןּוא

 ,טָאג ,ןעלמיה יד רעּביא ךיד ּבייהרעד'
 .דובּכ ןיד ןייז לָאז דרע רעצנַאג רעד רעּביא

 ,טירט עניימ רַאפ טײרגעגנָא ײז ןּבָאה ץענ ַאי
 ;לעז ןיימ ןגױּבעגניַא טָאה עמ
 ,ּבּורְג ַא רימ רַאפ ןּבָארנעג ןּבָאה ײז
 .הָלָס .ריא ןיא ןלַאפעגנײרַא ןײלַא יז ןענייז
 ,ץרַאה ןיײמ זיא טסעפ ,טָאג ,ץרַאה ןיימ זיא טסעפי
 .ןליּפש ןּוא ןעגניז לעװ ךיא
 ,:לעז ןיימ ,ךיד קעװרעדי'

 .דֹובָּכ ןיימ ,ידֹובּכ :טסקעט ןיא - .1 ,בכ 'א לאומׂש עז *
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 ;ףרַאה ןּוא רַאטיג ,ךיד קעוװרעד = }
 .ןעניגַאּב םעד ןקעװפיוא ךימָאל = |

 ,טָאג ,רעקלעפ יד ןשיװצ ןּביױל ךיד לעװ ךיא*י
 .תומּוא יד ןשיװצ ןעגניזַאּב ךיד לעװ ךיא
 ,דסח ןייד ויא ןעלמיה יד ויּב סיורג םורָאװיי

 .טפַאשיײרט ןייד ןקלָאװ יד זיּב ןּוא
 ,טָאג ,ןעלמיה יד רעּביא ךיד ּבייהרעד*

 .דובּכ ןייד ןייז לָאז דרע רעצנַאג רעד דעּביא
 יי = יז יי ריי = ייפיייצז ד = = -- -= טי ידי

 ןדוד ןּופ ;תַחשַּתילַא ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפי חנ
 | .םָּתכִמ ַא

 ?טכַאמ עטכערעג ַא יװ תמא רעד ןיא ריא טדערי =
 ?רעדניקנשטנעמ יד רֵׁשֹוי טימ ריא טּפשמ = }
 ,ןכערּברַאפ סיוא ריא טעּברַא ןצרַאה ןיא ,ָאי = |

 ןּופ טכערמּוא סָאד ךרּוד ריא טריפ דרע רעד ףיוא
 .טנעה ערעײַא

 ,ןָא טכַארט ןּופ טרעקעגּפָא ןענייז םיעשר ידי
 .סרעגָאונגיל יד ןעשזדנָאלּב ןָא ּביײלרעטּומ ןּופ
 ;גנַאלש ַא ןּופ טפיג יװ ךיילג יז ייּב זיא טפיג ַא*

 רעוא ןייז טּפָאטשרַאפ סָאװ רעטָאנ רעּבױט רעד יװ = |
 .,,רערעװשַאּב ןּופ לוק םעד ּוצ טינ טרעה סָאװי
 .ןכּורּפש ןּופ רעכערּפש ןטסגילק םעד ןּופ =

 ,ליומ רעײז ןיא ןייצ ערעײז ךערּבעצ ,טָאג;
 .הוהי ,סיוא קַאה ןּבײלגנּוי יד ןּוּפ ןײצקַאּב יד = -

 . ;ךיו טפיולעצ סָאװ רעסַאװ יו ןייגעצ יז ןלָאז =
 .ןרעװ ןטינשענּפָא יװ יז ןלָאז ,ןלייפ ענייז רע טנַאּפש = -

 ,ןיינרַאפ רע לָאז קענש ענעכָארקעצ ַא יו'
 .ןעועג טינ ןּוז יד ןּבָאה סָאװ ,טָארק ַא יװ ,ליּפמ ַא יװ
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 ,רענרעד יד ןריּפשרעד ןלעװ ּפעט ערעײַא רעדייא'י"
 סָאד יװ עיור סָאד ,ןעמערּוטשקעװַא סע רע לָאז

 | .עטנערּבעגּוצ

 ,המקנ טעז רע זַא ,ןעיירפ ךיז טעװ קידצ רעדיי
 .עשר םעד ןּופ טּולּב ןיא ןשַאװ רע טעװ טירט ענייז

 / ןרַאפ טכּורפ ַאָאד זיא סע ,ָאי :ןגָאז ןלעװ ןשטנעמ ןּוא;?
 ;קידצ

 | .דרע רעד ףיוא טּפשמ סָאװ טָאג ַא ןַארַאפ ,ָאי

 .ןדוד ןּופ ;תַחׁשַּתלַא ;רעטסײמגנַאועג םעד רַאפ:טנ
 ,טיהעג טָאה עמ ןּוא ,טקישעג טָאה לּואָש ןעװ ,םֶּתכִמ ַא
 | .ןטײט ּוצ םיא ידּכ ,זיוה סָאד
 | ,טָאג ןיימ ,טנייפ עניימ ןּופ ליצמ ךימ יי

 / ,ןצישַאּב ךימ ּוטסלָאז רימ ףיוא ןָא ןעייטש סָאװ יד ןּופ
 ,טכערמּוא ןעּוט סָאװ יד ןּופ ליצמ ךימ יי

 .ןפלעה ךימ ּוט טײל עקיטּולּב ןּופ ןּוא
 ;לעז ןיימ ףיוא טרעולעג ןּבָאה יז ,עז םורָאװי
 ;רימ ףיוא עטיישרַאפ יד ךיז ןּבײלק סע
 .טָאג ,אטח ןיימ רַאפ טינ ןּוא ךערּברַאפ ןיימ רַאפ טינ
 ;ןָא ךיז ןטײרּב ןּוא יז ןפיול ,רימ ןּופ דניז ַא ןָא*

 .עז ןּוא ,ןגעקטנַא רימ ,ךיז קעװרעד
 ,תֹואְבצ ןּופ טָאג רעד הוהי ךָאד טסיּב ּודי
 ,לארׂשי ןּופ טָאג רעד
 ;רעקלעפ עלַא טימ ןענעכער ּוצ ךיז ףיוא ךַאװ
 .רעשלעפ עטכערעגמּוא עלַא ּוטסלָאז ןקילעוטײל טינ

 .הָלָס
 ,רעדיוװ יז ןעמּוק טנװָא עלַאז

 17-11 ,טי'א לאומש עז *
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 ,טנּוה ַא יװ ןעיאװ ײז
 .טָאטש ןיא םּוא ךיז ןעײרד ןּוא

 ;לױמ רעײז טימ ןרעװַאג ײז ,עזי |
 ;ןּפיל ערעײז ןיא ןענייז ןדרעװש
 "?ןעד טרעה רעװ,:םורָאװ

 ,יײז ןּופ ןכַאל טסּוט טָאג ּוד רעּבָאי -
 .רעקלעפ עלַא ןּופ ןטָאּפש טסּוט

 ;ריד ףיוא ךיא רַאה טײקרַאטש ןייז ןגעקיי
 .ננוטסעפ ןיימ זיא טָאג םורָאװ

 ,ןעמּוק ןגעקטנַא רימ טעװ דָאנעג ןיימ ןּופ טָאג רעדי*
 .רערעיול עניימ ףיוא ןעז ןוָאל ךימ טעװ טָאג
 ;ןסעגרַאפ טינ לָאז קלָאפ ןיימ ידּכ ,יײז ּוטסלָאז ןעגרה טיני*

 ,רעדינַא יז ףרַאװ ןּוא ,טכַאמ ןייד טימ יז לסײרטעצ
 .דליש רעודנּוא טָאג |
 ערעײז ןּופ דײרעג םעד ,ליומ רעײז ןּופ דניז רעד רַאפי* !

 ,ןּפיל
 - ,הװאג רעײז ןיא ןרעװ ןעגנּוװצַאּב יז ןלָאז
 .ןדער יז סָאװ סנגיל יד רַאפ ןּוא תוללק יד רַאפ ןּוא
 רעמ ןלָאז ײז זַא דנעלרַאפ ,ןרָאצמירג ןיא דנעלרַאפ:*

 ,ןייז טינ
 ,בקעי ןיא טקיטלעװעג טָאג זַא ןסיוװ ןעמ לָאז ןּוא
 .הָלָס .דרע רעד ןּופ ןקע יד ויּב

 ,רעדיװ יז ןעמּוק טנװַא עלַא ָאיי |

 ,טנּוה ַא יװ ןעיאװ ייז
 .טָאטש ןיא םּוא ךיז ןעיירד ןּוא -
 ,ןרעצרַאפ ּוצ םּורַא ןרעדנַאװ ייזי* !

 .טַאז טינ ןרעװ ײז זיּב טכַאנ עצנַאג ַא ןּבײלּב ןּוא



 ש ןפ

8 
 יט

: 

 90-17  טנ םילהת 08

 ,טײקרַאטש ןייד ןעגניױַאּב לעװ ךיא רעּבָאיי
 .דסח ןייד סנגרָאמירפ ןלַאש לעװ ןּוא
 ,גנוטסעפ ַא ןעװעג רימ טסיּב ּוד םורָאװ
 .טיונ ןיימ ןּופ גָאט ןיא גנּונירטנַא ןַא ןּוא

 ,ןעגניז ךיא לעװ ריד ּוצ ,טײקרַאטש ןיימ'*
 / .דָאנעג ןיימ ןּופ טָאג רעד ,גנוטסעפ ןיימ ויא טָאג םורָאװ

 םֶּתכִמ ַא ;תּודֵערַשּוש ףיוא ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפי ס
 / המחלמ טָאה רע ןעװ' ,גנונרעל ַא רַאפ ןדוד ןּופ

 / טָאה בָאֹוי ןּוא ,הָבֹוצ-םַרַא ןוא םִיַרהַניםַרַא טימ ןטלַאהעג
  ןּופ לָאט ןיא םֹודָא ןּופ ןגָאלשעג טָאה ןּוא ,טרעקענמּוא ךיז
 | .יטנזיוט ףלעװצ ץלַאז
 | ;ןכָארּבעצ זדנּוא ,טזָאלרַאפ ודנּוא טסָאה ,טָאג*
 / רעדיװ זדנּוא ּוטסלָאז ,ודנוא ףיא טנרעצעג טסָאה

 | .ןטכירפיוא
 ;ןטלָאּפשעצ יז טסָאה ,דרע יד טמערוטשעגפיוא טסָאה*
 .ךיז טלקַאװ יז םורָאװ ,ןכָארּב עריא ליה
 ,ןדייל ערעװש קלָאפ ןייד ןעז טכַאמעג טסָאהי
 .שינעלמּוטרַאפ ןּופ ןײװ טימ ןעקנּורטעגנָא ודנּוא טסָאה
 ,ןָאפ ַא רעטכרָאפ ענײד ּביג"
 .הָלָס .תמא ןרַאפ ןעלמַאוצניַא ךיו
 ,ןרעװ טזײלרעד ןלָאז עטּבילַאּב עניײד ידּכי
 ,רימ רעפטנע ןּוא ,טנַאה רעטכער ןייד טימ ףלעה

 ,טיײקילײה ןייז ןיא טדערעג טָאה טָאג
 ;ןרעװ טיירפרעד לעװ ךיא זַא
 ,םָכש ןליײטעצ לעװ ךיא
 .ןטסעמסיוא ךיא לעװ תֹוּכּוס לָאט םעד ןּוא
 ,השנמ זיא ןיימ ןּוא ,דָעלִג זיא ןיימ"

 .ח 'ב לַאומש עז *
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 ;ּפָאק ןיימ ןּופ רעװיק רעד ויא םירפא ןּוא
 .רעטּפעצ ןיימ זיא הדּוהי
 ;ּפָאטשַאװ ןיימ זיא בָאֹומיי

 ;ךּוש ןיימ ךיא ףרַאװ םֹודָא ףיוא
 .ןעיײרש ּוטסעװ ,תָשָלּפ ,רימ רעּביא

 ?טָאטש רעטקיטסעפַאּב רעד ּוצ ךימ טגנערּב רעװיי
 ?םֹודָא ןייק ןריפ ךימ טּוט רעװ
 ,טזָאלרַאפ זדנּוא טסָאה ,טָאג ּוד ,רָאװרַאפ:י

 .תונחמ ערעזדנּוא טימ ,טָאג ,סױרַא טינ טסייג ןּוא
 ,טנייפ םעד ןגעק ףליה זדנּוא ּביני

 .ןשטנעמ ַא ןּופ העּושי יד זיא קיטשינ םורָאװ
 ,תורּובג ןָאטּפױא רימ ןלעװ טָאג טימ*

 .טנייפ ערעודנוא ןטערטעצ טעװ רע ןּוא

 ;ליּפשענורטס ףיא ,רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפי אס
 .ןדוד ןּופ

 ,יירשעג ןיימ ,טָאג ,ּוצ רעה;
 .הליפּת ןיימ םענרַאפ
 ,ריד ּוצ ךיא ףּור דרע רעד ןּופ קע ןּופי
 ;טײגרַאפ ץרַאה ןיימ ןעװ
 ,רימ רַאפ ךיוה ּוצ זיא סָאװ זלעפ םעד ףיוא
 .ןריפפיורַא ךימ ּוטסלָאז
 ,גנּוצישַאּב ַא ןעװעג רימ טסיּב ּוד םורָאװ:

 .טנייפ םעד ןגעקַא טײקרַאטש ןּופ םערּוט ַא

 ,טלעצעג ןײד ןיא ןעניֹוװ קיּבײא לעװ ךיא?
 ןּופ שינעגרָאּברַאפ רעד ןיא ןציש ךימ לעװ ךיא

 .הָלָס .ןעלגילפ ענייד
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 ;םירדנ עניימ ּוצ טרעהעגוצ טסָאה ,טָאג ןד םורָאװי

  .ןעמָאנ ןיײד ןטכרָאפ סָאװ יד ןּופ ּברַא יד ןּבעגעג טסָאה
| 
/ 
 ן

 | ,ןגיײלּוצ ּוטסלָאז ךלמ םעד ןּופ געט יד ּוצ געטי
 .רוָד ַא ףיוא רוד ַא יװ ןייז ןלָאז ןרָאי ענייז
 ;טָאג רַאפ קיּבײא רע לָאז ןענָארטי
 .ןטיה םיא ןלָאז יז ,רעשַאּב טפַאשײרט ןּוא דָאנעג

 ,קיּבײא ףיוא ןעמָאנ ןייד ןעגניױַאּב ךיא לעװ יוװַא*
 .ךַאלגעטגָאט םירדנ עניימ לָאצַאּב ךיא ןעװ

 רומוִמ ַא ;ןּותּודי רַאפ ,רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפי בס
 | .ןדוד ןּופ

 ,לצז ןיימ ןרַאה טּוט טָאג ּוצ רָאני
 .ףליה ןיימ זיא םיא ןּופ
 ,ףליה ןיימ ןּוא זלעפ ןיימ זיא רע רָאני
 ,קרַאטש ןשטילגסױרַא טינ ךיז לָאז ךיא ,גנוטסעפ ןיימ
 | ?ןשטנעמ ַא ףיוא ןלַאפנָא ריא טעװ ןענַאװ זיּבי
 | ןעגרה טּוט עלַא ריא

| 
| 
| 

| 
| 
| 

 | ,ענעגױּבעגנייַא ןַא טנַאװ ַא יװ
 | .ענעלַאפענמּוא ןַא רעיומ ַא יװ
 | ;ןסױטשּוצּפָארַא םיא טייקכיוה ןייז ןּופ ךיז ןהצע ײז קרי
 | ;ןגיל ןּופ האנה ןּבָאה ײז
 ,יײז ןשטנעּב ליומ רעײז טימ
 .הָלָס .יײז ןטליש ךיז ןיא ןּוא

 ,לעז ןיימ ןרַאה ּוט ,טָאג ּוצ רָאני :ׂ
 .גנּופָאה ןיימ ויא םיא ןּופ םורָאװ
 ,ףליה ןיימ ןּוא ולעפ ןיימ זיא רע רָאנ'
 .ןשטילגסיוא טינ ךיז לָאז ךיא ,גנוטסעפ ןיימ

 .ּךֶמְׂש יַאְרִי תֵׁשְרִי :ליּפשטרָאװ ײ
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 ;דובּכ ןיימ ןּוא ףליה ןיימ זיא טָאג ייבי
 ןיא זיא גנּוצישַאּב ןיימ ,טײקרַאטש ןיימ ןּופ זולעפ רעד

 .טָאג
 ,טײצ רעדעװטעי ןיא םיא ףיוא ךייא טרעכיזרַאפי

 ,קלָאפ ריא
 ;ץרַאה רעײַא םיא רַאפ סיוא טסיג
 .הָלָס .גנוצישַאּב ַא ודנּוא זיא טָאג

 ,רעדניקנשטנעמ יד ןענייז ךיוה ַא זיולּביי
 ;טײל ענעעזעגנָא יד רַאנּפָא ןַא

 ,ןגײלפױרַא לָאשנָאװ ַא ףיוא לָאז עמ ןעװ = }
 .ךיוה ַא םענייא ןיא ײז ןעניײז
 ,ּבױר ףיוא ןרעכיזרַאפ טינ ךייא טלָאז ריא:י

 .ךייא ריא טלָאז הלוג ףיוא ןרַאנ טינ ןּוא
 | ,טסקַאװ געמרַאפ רעד זַא
 .טכַא ןייק ןגייל טינ ריא טלָאז
 ,טדערעג טָאג טָאה לָאמ ןייאיי

 ,טרעהעג סָאד ךיא ּבָאה לָאמ ײװצ
 .טָאג ייּב ויא טײקרַאטש זַא

 . ,דָאנעג זיא ,טָאג ,ריד ײּב ןּוא;י
 .םיׂשעמ ענייז טול ןכַאלטיא טסלָאצַאּב ּוד םורָאװ

 רעד ןיא ןעװעג זיא רע ןעװ ,ןדוד ןּופ רומזִמ ַא'גס
 ."הדּוהי ןּופ רּבדמ :

 ,טָאג ןיימ טסיּב ּוד ,טָאגי
 ;ןכּוז ךיא ּוט ךיד
 ,לעז ןיימ טשרָאד ריד ךָאנ

 ,בײל ןיימ טסּולעג ריד ּוצ
 ,שינעקירט ןּופ דנַאל ַא ןיא
 .5 ,בכ 'א לאומש עו *
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 .רעסַאװ ןָא רעטכַאמשרַאפ ַא ןּוא
 ,ריד ףיוא טקּוקעגסיױא ךיא ּבָאה יװַא;
 .דובּכ ןיײד ןּוא טײקרַאטש ןייד ןעז ּוצ םוטקילײה ןיא
 ;ןּבעל ןּופ רעסעּב זיא דסח ןַײד םורָאװ;
 .ןּבױל ךיד ןלעװ ןּפיל עניימ
 ;ןּבעל ןיימ ךרּוד ןשטנעּב ךיד ךיא לעװ יױװַא*
 .טנעה עניימ ןּביײהפיוא ךיא לעװ ןעמָאנ ןייד ןיא
 ,לצז ןיימ טַאז זיא ךרַאמ ןּוא סטעפ טימ יו"

 ,ליומ ןיימ ןּביױל טּוט ןּפיל עקידעגניז טימ ןּוא
 ,רענעלעג ןיימ ףיוא ךיד ןָאמרעד ךיא וַאי

 .טכַאנ רעד ןּופ ןכַאװ יד ןיא ריד ןָא טכַארט ךיא זַא
 ,ןעװעג ףליה ַא רימ טסיּב םורָאװ;

 .ןענניז ךיא ּוט ןעלגילפ ענײד ןּופ ןטָאש ןיא ןּוא
 ;ריד ךָאנ טפעהַאּב זיא לעז ןיימ*
 .רעטנּוא ךימ טנעל טנַאה עטכער ןײד

 ,ןעננערּבוצמּוא ףיוא לעז ןיימ ןכּוז סָאװ יד ןּוא:י
 .דרע רעד ןּופ ןשינעפיט יד ןיא ןײרַא ןלעװ
 ;דרעװש רעד ןּופ טכַאמ ןיא ןרעדיײלש יז טעװ עמיי

 .ןייז יז ןלעװ סקיפ ןּופ קלח רעד
 ;טָאג טימ ןעיירפ ךיז טעװ ךלמ רעד רעּבָאי

 : ;םיא ײּב טרעװש סָאװ רעכַאלטיא ךיז טעװ ןעמיר
 יד ןּופ לױמ סָאד טעװ ןרעװ טּפָאטשרַאפ םורָאװ

 .רעגָאזנגיל

 .ןדוד ןּופ רומזִמ ַא ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפי ךֵּס
 ;נָאלק ןיימ ןיא לוק ןיימ ,טָאג ,ּוצ רעהי

 .ןּבעל ןיימ ןטיהַאּב וטסלָאז טנייפ ןּופ טסגנַא רעד ןּופ
 . -סטכעלשיד ןּופ טָארַאּב םעד ןּופ ןגרָאּברַאפ ךימ טסלָאװ

 ,רעּוט
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 ;טכערמּוא ןקרעװ סָאװ יד ןּופ למּוט םעד ןּופ
 ,גנוצ רעײז דרעװש ַא יװ טפרַאשעג ןּבָאה סָאװי
 ,טרָאװ קיטפינ ַא--לייפ רעײז טנַאּפשעג
 ;ןקידלּושמּוא םעד ןשינעגרָאּברַאפ ןיא ןסיש ּוצ*

 ."ארֹומ טינ ןּבָאה ןּוא ,"םיא יז ןסיש גנילצּולּפ
 ;ךַאז רעזייּב רעד ןיא רעדנַאנײא ןקרַאטש יז
 ;ןצענ ןגײלוצרעטנּוא ּפָא ןדער ײז
 .ןעז יז ןעק רעװ ,ןגָאז ײז
 ,ןכערּברַאפ סיוא ןכּוז יז
 ;שינעכּוז עקיטנּורג ַא טכַאמעגכרּוד ןּבָאה ײז
 ץרַאה סָאד ןּוא ןכַאלטיא ןּופ טײקינײװעניא יד ןּוא

 .ףיט זיא

 ;לײפ ַא גנילצּולּפ יז ףיוא טסיש טָאג רעּבָא*
 .קעלש ערעײז ןעעשעג סעו
 ;ןײלַא יז רַאפ גנּולכיורטש ַא גנוצ רעײז טכַאמ עמ ןּואי
 .ײז ףיוא ןקּוק סָאװ עלַא ןרעװ טלסיײרטעגפיוא

 ,ארֹומ ןּבָאה ןשטנעמ עלַא ןּואי"
 ,טָאג ןּופ קרעװ סָאד ןליײצרעד ןּוא
 .ײז ןעייטשרַאפ גנּואּוט ןייז ןּוא
 ,םיא ןיא ןציש ךיז טּוט ןּוא ,טָאג טימ ךיז טיירפ קידצ רעד!

 .רעצרעה עקיטרַאפטכער עלַא ךיז ןעמיר סע ןּוא

 ןדוד ןּופ ;רומוָמ ַא ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפיהס
 : .גנַאזעג ַא

 ,ןֹויִצ ןיא ּביול טרַאה ,טָאג ,ריד ףיוא?
 .טלָאצעג םירדנ ןרעװ ריד ּוצ ןּוא
 ,הליפּת ַא ּוצ טסרעה סָאװ ּוד*

 .רעּבײל עלַא ןעמּוק ריד ּוצ
 .ּואָריִי-ּוהְרֹי :ליּפשטרָאװ א
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 : ;רימ רַאפ קרַאטש ּוצ ןענַײז םיׂשעמ עקידניז יד
 | .ןייז רּפכמ ּוד טסלָאז ײז ,ןכערּברַאפ ערעזדנּוא
 ,טסטנענרעד ןּוא טסלײװ ּוד סָאװ םעד ּוצ ליֹוװי
 .ןפיוה עניײד ןיא ןעּור לָאז רע
 ,זיוה ןייד ןּופ סטּוג םעד טימ ןטעז ךיז רימָאל
 .לּפמעט ןייד ןּופ טיײקילײה רעד טימ

 ןיא זדנּוא ּוטסרעּפטנע רעדנּוװ עקיטכַארּפ טימי
 ,טיײקיטכערעג

 ,ףליה רעזדנּוא ןּופ טָאג ּוד
 ,דרע ןקע עלַא ןּופ גנורעכיזרַאפ ּוד
 ;עטײװ ןעמי ןּופ ןּוא
 ,חֹוּכ ןייז טימ גרעּב יד טקיטסעּפַאּב סָאװ רעד
 ;הרּובג טימ טרּוגַאּב זיא סָאװ רעד
 ,ןעמי יד ןּופ גנּומּורּב יד ןייַא טליטש סָאװ רעד*
 יד ןּופ למּוט םעד ןּוא ,ןדניא ערעײז ןּופ גנּומּורּב יד

 ,רעקלעפ
 / ץנײד רַאפ ארֹומ ןּבָאה ןקע עטײװ ןּופ רעניֹוװַאּב יד ויִּבִי

 ;סנכײצ
 ּוטסכַאמ טנװָא ןּוא ןגרָאמירפ ןּופ גנעגסױרַא יד

 .ןעגניז
 ,יז טסרעסעוװוַאּב ןּוא דרע רעד ןָא ךיז טסנָאמרעדי*

 ךייר קידעפָש יז טסכַאמ
 ;רעסַאװ טימ לּופ טָאג ןּופ ךייט םעד ןּופ
 ;קיטכיר ּוצ יז טסטַײרּב םורָאװ ,ןרָאק רעײז ןָא טסטיירּב
 ,סעדּורג עריא ּפָארַא טסצעז ,ןטייּב עריא ןָא טסקנירטיי

 ,ןגערײרּפש טימ ךײװ יז טסכַאמ
 .גנוצָארּפש ריא טסשטנעּב

6 
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 ,סטּוג ןײד טימ רָאי סָאד טניירקעג טסָאה;*
 .טייקטעפ טימ ןפירט ןגעטש ענייד ןּוא
 ,רּבדמ ןּופ רעצעלּפרעטיפ יד ןפירט סע**

 .ןכײה יד ןָא ןטרּוג דיײרפ ןּוא
 ,ףָאש טימ ךיז ןדײלקַאּב סעקנָאל ידי

 ;האּובּת ןיא ךיז ןעלקיו ןלָאט יד ןּוא
 .ןעגניז ײז ןּוא ןלַאש יז

 ,רומוָמ ַא ,גנַאזעג ַא ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפי וֵס

 ,דרע עצנַאג יד ,טָאג ּוצ טלַאשי
 ,ןעמָאנ ןייז ןּופ טכַארּפ יד טגניזַאּב
 .ּביול ןייז קיטכַארּפ טכַאמ
 !קרעװ ןײד ויא קיטכרָאפ יװ :טָאג ּוצ טגָאי
 ענד ריד רַאפ ןייַא ןעיג טײקרַאטש סיורג ןייד ךרּוד

 .טנייפ
 ;ריד ּוצ ןעגניז ןּוא ריד ּוצ ןקּוּב ךיז לָאז דרע עצנַאג ידי
 .הָלָס .ןעמָאנ ןייד ןעגניזַאּב ןלָאז יז

 ;טָאג ןּופ םיׂשעמ יד טעז ןּוא טמּוק*
 .רעדניקנשטנעמ יד רַאפ גנּואּוט ןיא קיטכרָאפ זיא רע
 ,השּבי ןיא םי םעד טרעקרַאפ טָאה רעי

 ;ךײט םעד רעּבירַא ײז ןענייז סּופ ּוצ
 .םיא טימ טיײרפעג ךיז רימ ןּבָאה לָאמסנעד
 ,קיּביא הרּובג ןייז טימ טקיטלעװעג רעז
 ;רעקלעפ יד ףיוא ןקּוק ןגיוא ענייז
 .הָלָס .ןּבייהרעד טינ ךיז רערעקּפָא יד ןלָאז

 ,טָאג רעזדנּוא ,רעקלעפ ריא ,טּביױלי
 ;ּבױל ןייז ןּופ לוק םעד ןרעה טזָאל ןּוא
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 ,ןּבעל םַײּב לעז רעזדנּוא טלַאהרעד סָאװ רעד?
 .סופ רעודנּוא ןשטילנסיוא ךיז טזָאלעג טינ טָאה ןּוא
 ;טָאג ,טװּורּפעג זדנּוא טסָאה םורָאװ*"

 .רעּבליז טרעטײל עמ יװ טרעטײלעג ודנּוא טסָאה
 ,גנּוטסעפ ַא ןיא טכַארּבעג ודנּוא טסָאה'

 .ןדנעל ערעזדנּוא ףיוא םעלק ַא ןָאטעגפױרַא טסָאה
 ,ּפָאק רעזדנוא ףיוא ןשטנעמ ַא ןטײר טזָאלעג טסָאה'*

 ,רעסַאװ ןיא ןּוא רעייפ ןיא ןעמּוקעג ןענייז רימ
 .טייקיטעז ןיא ןגױצעגסױרַא זדנּוא טסָאה ּוד רעּבָא

 ,רעפּפָאדנַארּב טימ זיוה ןיײד ןיא ןעמּוק לעװ ךיא'*
 ,םירדנ עניימ ןלָאצַאּב ריד לעװ ךיא
 ,טזָאלעגסױרַא ןּבָאה ןּפיל עניימ סָאװ'*

 .טיונ ןיימ ןיא טגָאזענּוצ טָאה ליומ ןיימ ןּוא
 ,ןעגנערּבפיוא ריד ךיא לעװ רעפּפָאדנַארּב עטעפ'*

 ;סרעדיװ ןּופ גנופמעד טימ
 .הָלָס .קעּב טימ רעדניר ןכַאמ לעװ ךיא

 ,טָאג ןּופ רעטכרָאפ עלַא ,טרעה טמּוק'"
 .לעז ןיימ ּוצ ןָאטעג טָאה רע סָאװ ןליײצרעד לעװ ךיא ןּוא
 ,ליומ ןיימ טימ םיא ּוצ ןפּורעג ּבָאה ךיא''

 ..גנוצ ןיימ ףיוא ןּביױהרעד ןעװעג זיא רע ןּוא
 ,ןצרַאה ןַײמ ןיא טכערמּוא טלײװעגסױא טלָאװ ךיא זַא'*

 .טָאג טרעהעגּוצ טינ טלָאװ
 ,טרעהעגּוצ טָאה טָאג רעּבָא"

 .הליפּת ןיימ ןּופ לוק םעד ןעמּונרַאפ טָאה רע
 ,הליפּת ןַײמ ןָאטענּפָא טינ טָאה רע סָאװ טָאג זיא טּביױלעגי

 .רימ ןּופ דסח ןייז ןּוא
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 ;ליּפשענורטס טימ ,רעטסײמגנַאועג םעד רַאפיןס
 .גנַאזעג ַא ,רומזִמ ַא

 ,ןשטנעּב זדנּוא ןּוא ןקילעוטײל זדנּוא לָאז טָאג
 ;הָלָס ,זדנּוא ףיוא םינּפ ןייז ןטכיײלרעד לָאז רע
 ,געװ ןייד דרע רעד ףיוא ןסיװ לָאז עמ ידּכ
 .העּושי ןיײד רעקלעפ עלַא ןשיװצ

 ,טָאג ,רעקלעפ יד ךיד ןלעװ ןּביולפ
 .עלַא רעקלעפ יד ךיד ןלעװ ןּביױל

 ,תומּוא יד ןלעװ ןעגניז ןּוא ןעיירפ ךיוי
 ,רׁשֹוי טימ רעקלעפ יד טסטּפשמ וד םורָאװ
 .הָלָס .דרע רעד ףיוא ּוטסריפ ײז ,תומּוא יד ןּוא

 ,טָאג ,רעקלעפ יד ךיד ןלעװ ןּביױל*
 .עלַא רעקלעפ יד ךיד ןלעװ ןּביױל

 ,טבּורפ ריא טיג דרע ידי
 ,טָאג רעזדנּוא טָאג זדנּוא טעװ ןשטנעּב
 טָאג ודנּוא טעװ ןשטנעּבי

 .דרע רעד ןּופ ןקע עלַא ןטכרָאפ ןלעװ םיא ןּוא

 ,רומזמ ַא ןדוד ןּופ ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ: חס
 .גנַאזעג ַא

 ,טנייפ ענייז ןרעװ טײרּפשעצ ןלעװ ,ןייטשפיוא טעװ טַאנ;
 .םיא רַאפ ןפױלטנַא ןלעװ םיאנוָׂש ענייז ןּוא
 ;ןּבײרטעצ ײז ּוטסעװ ,ןּבירטעצ טרעװ ךיור יו
 ,רעייפ ןרַאפ טײגעצ סקַאװ יװ
 .טָאג רַאפ םיעשר יד ןייגרעטנּוא ןלעװ
 ;ןעיירפ ךיז ןלעװ םיקידצ יד ןּואּי
 ,טָאג רַאפ קיטסּול ןייז ןלעװ יז
 .החמׂש טימ ןלעװק ןּוא |
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 ,ןעמָאנ ןייז טגניזַאּב ,טָאג ּוצ טגניז*
 -ןעלמיה יד ךרּוד טיר סָאװ םעד טּבײהרעד
 -ןעמָאנ ןייז זיא הֶי
 .םיא רַאפ ךיז טיירפ ןּוא
 - א ןופ רעטכיר רעד ןּוא ,םימֹותי ןּופ רעטָאפ רעד"
 | .גנּוניֹוװ רעקילײה ןייז ןיא טָאג זיא
 ,םייה ַא ןיא עדנלע יד טצעוַאּב טָאג
 ;קילג ןיא ענעגנַאפעג יד סױרַא טגנערּב רע
 | .שינעקירט ןיא ןּבײלּב רערעקּפָא יד רָאנ

 ,קלָאפ ןייד רַאפ סיורַאפ ןעגנַאגעגסױרַא טסיּב ּוד זַא ,טָאנ;
 / ,הָלָס ,שינעטסיװ רעד ךרּוד טוײרּפשעג טסָאה ּוד זַא
 ; טפירטעג ןּבָאה ןעלמיה יד ךיוא ,טרעטיצעג דרע יד טָאה!

 | ;טָאג רַאפ
 .לארׂשי ןּופ טָאג םעד ,טָאג רַאפ--יַניס רעקיזָאדרעד

 ,טָאג ,טּפיזעגּפָארַא ּוטסָאה עפֶש ןּופ ןגער ַאי'
 יז ּוטסָאה ,ןעװעג טכַאמשרַאפ זיא הלחנ ןיד זַא

 .טכירעגפיוא
 ;ןירעד טצעזַאּב ךיז טָאה עדַאטס ןייד:*

 יד רַאפ טײרּבעגנָא ,טָאג ,טיײקסטּוג ןײד ןיא ּוטסָאה
 .עמערָא

 --טרָאװ ַא סױרַא טיג טָאג
 .הנחמ עסיורג ַא סנרעגָאזנָא
 ,ןפױלטנַא-ןפיול תונחמ ןּופ םיכלמ:+

 .ּבױר טלײט ןרעציזּבּוטש יד ןּוא
 ?ןטפעהעגּפָאש יד ןשיװצ ןגיל ריא טליװ יצ*

 ,טקעדַאּב רעּבליז טימ ןענײז ּביױט רעד ןּופ ןעלגילפ יד
 .דלָאג ןכַאלנירג טימ ןרעדעלפ עריא ןּוא

 ,ריא ןיא םיכלמ יד טײרּפשעצ טָאה רעקיטכַאמלַא רעד זַאי*
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 .ןֹומלַצ ףיוא טיינשעג סע טָאה

 ,ןָשָּב גרַאּב זיא טָאג ןּופ גרַאּב ַאיי
 .ןָשָּב גרַאּב זיא ןציּפש ןופ גרַאּב ַא
 ,גרעּב עקיציּפשליפ ריא ,םּורק ריא טקּוק סָאװיי

 ,טסּולגעג גנּוניֹוװ ןייז טָאה טָאג סָאװ גרַאּב םעד ףיוא
 !קיּבײא ףיוא ןעּור ךיוא טעװ הוהי ּוװ
 ,ןטנזיוטנעצ ןענײז טָאג ןּופ ןגעװטַײר ידי

 ;ןטנזיוט ףיוא ןטנזיוט
 .טייקילײה ןיא יַניִס ףיוא יװ ײז ןשיװצ זיא טָאג
 ,ךייה רעד ןיא ןעגנַאגעגפױרַא טסיּב

 ,גנַאפעג ַא ןעגנַאפעג טסָאה
 ;ןשטנעמ ןיא תונּתמ ןעמּונעג טסָאה
 ,טָאג הי ןעּור לָאז רערעקּפָא יד ןשיװצ ךיוא זַא
 ,טָאג זיא טּבולעג"י

 ;ןגָארט זדנּוא רע טּוט גָאט רַאפ גָאט
 .הָלָס .העּושי רעזדנוא זיא טָאג
 ,תועּושי ןּופ טָאג ַא ודנּוא זיא טָאג

 .טיוט ןּופ ןגעװסיױא יד ןענײז רַאה םעד טָאג יּב ןּוא
 ,טנייפ ענייז ןּופ ּפָאק םעד ןרעכעלעצ טעװ טָאג ,רָאװרַאפ*

 .דניז ענייז ןיא טייג סָאװ םעד ןּופ ןּברַאש ןקירָאה םעד
 ,ןרעקמּוא ךיא לעװ ןֶשָּב ןּופ :טגָאז טָאנ*

 ;םי ןּופ ןשינעפיט יד ןּופ ןרעקמּוא לעװ ךיא
 ,סּופ ןיײד טּולּב ןיא ןעקנוט טסלָאז ידּכ'י

 .טנייפ יד ןּופ לח ריא ןּבָאה לָאז טניה ענד ןּופ גנּוצ יד

 ,טָאג ,ןעגנּואייג ענייד ּוצ-טקּוק עמ*י
 .םּוטקילײה ןיא ,גיניק ןיימ ,טָאג ןיימ ּוצ ןעגנואייג יד
 ,רעליּפש יד םעדכָאנ ,רעגניז יד ןעיײג סיורַאפי
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 .ןעלקייּפ סָאװ ךַאלדיײמ ןּופ ןטימ ןיא
 -  ,טָאגטּבױל ןעלמעזעג ןיא,יי

 ".לארׂשי ןופ לַאװק ןּופ ריא ,רַאה םעד !טּבױל}
 ,רעקיטלעװעג רעײז ,רעטסגניא רעד ןימינּב זיא ןָאיי

 ,הנחמ רעײז טימ הדּוהי ןּופ ןרַאה יד
 .ילּתפנ ןּופ ןרַאה יד ,ןּולּובז ןּופ ןרַאה יד

 ;טײקרַאטש ןייד ןלעּפַאּב לָאז טָאג ןייד**
 .זדנּוא רַאפ ןָאטעג טסָאה סָאװ ּוד ,טָאג ,ךיז קרַאטש

 ;םִיַלָשּורי ןיא לּפמעט יד ןּופיי
 .תונּתמ ןעגנערּב ריד םיכלמ ןלָאז
 ,רָאררעסַאװ םענּופ היח רעד ףיוא ןָא יײרשיי

 ,רעקלעפ-רעּבלעק יד טימ ןסקָא למעזעג ןפיוא
 ;רעקיטשרעּבליז טימ ןפרַאװ סיפ יד ּוצ ךיז ןלָאז ײז
 .תומחלמ ןרענַאּב סָאװ תומּוא יד ןטײרּפשעצ לָאז רע
 ,םִיַרצִמ ןּופ ןעמּוק ןלָאז תורָרׂשיי

 .טָאג ּוצ טנעה עריא ןקערטשסיוא לָאז ׁשּוּכ

 ,טָאג ּוצ טגניז ,דרע רעד ןּופ ןכײרגיניק ריאי
 ;הָלָס ,רַאה םעד ּוצ טליּפש

 יד ןּופ ןעלמיה עטלַארּוא יד ףיוא טיר סָאװ םעד ּוציי
 ;ןעלמיה

 .לוק ןקיטכַאמ ַא ,לוק ןייז סױרַא טזָאל רע ,עז
 ;טָאג ּוצ טײקרַאטש טיגי*

 ,טײקסױרג ןייז זיא לארׂשי רעּביא
 .סנקלָאװ יד ןיא טײקרַאטש ןייז ןּוא
 - ;ןעמּוטקילײה ענַײד ןּופ קיטכרָאפ זיא טָאג*

 ;קלָאפ םּוצ טכַאמ ןּוא טײקרַאטש טיג רע ,לארׂשי ןּופ טָאג
 .טָאג זיא טּביױלעג
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 .ןדוד ןּופ ;םינַׁשֹוש ףיוא ,רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפי טס
 ,טָאג ,ךימ ףלעה*

 .לעז רעד ויּב ןעמּוקעג זיא רעסַאװ סָאד םורָאװ
 ,ּפנּוז ןפיט ַא ןיא ןעקנּוזעגנײַא ןיּב ךיא

 ;דנַאטשַאּב ןייק ָאטינ ןּוא
 ,ןרעסַאװ עפיט ןיא ןעמּוקעג ןיּב ךיא
 .טציילפרַאפ ךימ טָאה םָארטש רעד ןּוא
 ,ןפּור ןיימ ןּופ דימ ןיּב ךיאי
 ,טנקירטרַאפ זיא לעק ןיימ
 סיוא רימ ןעייג ןגיוא יד
 .טָאג ןיימ ףיוא קידנרַאה
 ּפָאק ןיימ ןּופ רָאה יד יװ רעמ*
 ;םיאנוָש עקיטסיזמּוא עניימ ןענייז
 ,רעגיליטרַאפ עניימ ןעניײז קרַאטש
 ;טשינרָאג רַאפ טנייפ עניימ
 טלוגעג טינ ּבָאה ךיא סָאװ
 .ןּבעגּפָא םּורד ךיא זּומ
 ,טײקשירַאנ ןיימ טסײװ ּוד ,טָאג

 .ןליוהרַאפ טינ ריד ןּופ ןענייז ןעגנוקידלּושרַאפ עניימ ןּוא
 ,רעּפָאה ענײד רימ ךרּוד ןּבײלּב שויִּב ןיא טינ ןלָא !

 ;תֹואָבצ ןּופ הוהי רַאה ּוד -
 ,רעכּוז עניײד רימ ךרּוד ןרעװ טמעשרַאפ טינ ןלָאז |
 .לארׂשי ןּופ טָאג |
 ,הּפרח ןטילעג ךיא ּבָאה ןגעװטענײד ןּופ םורָאװי

 .םינּפ ןיימ טקעדַאּב טָאה דנַאש ַא
 ,רעדירּב עניימ ּוצ ןרָאװעג ךיא ןיּב טזמערֿפרַא

 .רעטּומ ןיימ ןּופ ןיז יד ּוצ דמערפדליוװ ןּוא
 ,ןסענעג ךימ טָאה זיוה ןייד רַאפ ןרָאצ רעד םורָאװײ
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 ןענייז רערעטסעל ענײד ןּופ ןעגנּורעטסעל יד ןּוא
 | .רימ ףיוא ןלַאפעג

 ,לעו ןיימ ןטסַאפ ןיא טנײװעגסיױא ךיא ּבָאה ןּוא;!
 .ןרָאװעג גנורעטסעל ּוצ רימ סָאד זיא

 ,דײלק ןיימ קַאז טכַאמעג ךיא ּבָאה ןּואי*
 .ןרָאװעג טרָאװכירּפש םּוצ ײז ײּב ךיא ןיּב
 ,רעציזרעיוט יד רימ ןּופ ןדער סע

 .רעקנירטנײװ יד ןּופ גנַאזעג סָאד יּב ךיאנ ןּוא

 ,טָאג ,ריד ּוצ הליפּת ןיימ--ךיא רעּבָא*
 ;גנּוקיליװַאּב ןּופ העש ַא :זיא
 דָאנעג סיורג ןײד ןיא ,טָאג
 - .העושי רעתמא ןייד טימ רימ רעפטנע
 ,םיײל םעד ןּופ ליצמ ךימ ייז*

 ;ןרעװ ןעקנּוזעגנייַא טינ לָאז ךיא זַא
 ,טנייפ עניימ ןּופ ןרעװ לֹוצינ ךימָאל
 .ןרעסַאװ עפיט יד ןּופ ןּוא
 ,רעסַאװ םָארטש רעד ןצילפרַאּפ טינ ךימ זָאל;

 ,שינעפיט יד ןעננילשנײַא טינ ךימ זָאל ןּוא
 .רימ רעּביא ליומ ריא ּבּורג יד ןכַאמּוצ טינ זָאל ןּוא
 ;דסח ןייד זיא טּוג םורָאװ ,טָאג ,רימ רעפטנעיי

 .רימ ּוצ ךיז רעק גנּומירַאּברעד סיורג ןיײד טול
 ,טכענק ןייד ןּופ םינּפ ןייד ןגרָאּברַאפ טינ טסלָאז ןּוא**

 .ךיג רימ רעפטנע ;גנע זיא רימ םורָאװ
 ,סיוא יז זייל ,לעז ןיימ ּוצ ןענעג*

 .טנייפ עניימ ןגעוו ןּופ סיוא ךימ ףיוק

 ,דנַאש ןיימ ןּוא השוּב ןיימ ןּוא הּפרח ןיימ טסײװ ּוד*
 .רעקירד עניימ עלַא ןענייז ריד רַאפ
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 ;ברָח ןיּב ךיא ןּוא ,ץרַאה ןיימ טכערּבעצ הּפרח ַא*י
 ,ָאטינ ןּוא ,רעױדַאּב ףיוא טּפָאהעג ּבָאה ךיא ןּוא
 .ןענּופעג טינ ןּוא רעטסײרט ףיוא ןּוא
 ,זײּפש ןיימ ןיא טפיג ןָאטעגנײרַא ןּבָאה ײז ןּוא*

 .קיסע ןעקנירט רימ ײז ןּביג טשרָאד ןיימ רַאפ ןּוא

 ,ץענ ַא רַאפ ןרעװ ,ײז רַאפ סָאװ שיט רעײז לָאז
 .עקטסַאּפ ַא רַאפ ,דירפ ןּופ ןטימ ןיא ןּוא
 ,ןעז ּוצ טינ ןרעװ רעטצניפ ןגיוא ערעײז ןלָאז+

 .דימּת ןעלקַאװ ךַאמ ןדנעל ערעײז ןּוא
 ,סעּכ ןײד יז ףיוא סיוא סינ**

 .ןכיײרגרעד ײז לָאז ןרָאצמירג ןײד ןּוא
 ,טסיװרַאפ ןייז בוׁשָי רעײז לָאז

 .רעניֹוװַאּב ןייק ןייז טינ לָאז ןטלעצעג ערעײז ןיא
 ,ייז ןפדֹור ןגָאלשעג טסָאה ּוד סָאװ םעד םורָאװײ

 ײז ןלײצרעד עטדנּוװרַאפ עניײד ןּופ קָאטײװ םעד ןּופ ןּוא
 .ךיז

 ,דניז רעײז ףיוא דניז ּוצ גיײליי
 .טײקיטכערעג ןײד ּוצ ןעמּוקּוצ טינ ײז ןלָאז ןּוא
 ,עקידעּבעל יד ןּופ ךּוּב ןּופ ןרעװ טקעמענסיוא ײז ןלָאזי*

 .ןרעװ ןּבירשרַאפ טינ יז ןלָאז עטכערעג יד טימ ןּוא
 ,טקָאטײװעצ ןּוא םערָא ןיּב ךיא רעּבָאײי

 .ןכיײהרעד ךימ ,טָאג ,ףליה ןיײד לָאז
 ,גנַאזעג טימ טָאג ןּופ ןעמָאנ םעד ןעמיר לעװ ךיא:י

 .ּבױל טימ ןסײרג םיא לעװ ןּוא
 ,סקָא ןַא יװ טָאג ײּב רעסעּב ןייז טעװ סָאד ןּוא**

 .טױלקַאּב ,טנרָאהַאּב לּוּב ַא יװ
 ;ןעיירפ ךיז ןּוא ,עטקירדעג יד ןעז ןלָא*
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 !ץרַאה רעיא ןּבעלפיוא לָאז ,טָאג טכּוז סָאװ ריא
 ,עקיטפרעדַאּב יד ּוצ טרעה טָאג םורָאװי

 .ןטכַארַאפ טינ רע טּוט ענעגנַאפעג ענייז ןּוא
 ,דרע ןּוא למיה םיא ןלעװ ןּביול*

 .יײז ןיא טנעמדיװ סָאװ ץלַא ןּוא ןעמי יד
 ,ןֹויִצ ןפלעה טעװ טָאנ םורָאװ**

 ,הדּוהי ןּופ טעטש יד ןעיוּב טעװ ןּוא
 .ןעשרי יז ןּוא ,ןצעזַאּב ןטרָאד ךיז ןלעװ ײז ןּוא
 ,ןּברַא יז טעװ טכענק עניײז ןּופ ןעמָאז רעד ןּואי

 .ריא ןיא ןעניֹוװ ןלעװ ןעמָאנ ןייז ןּופ רעּבָאהּביל יד ןּוא

 .גנּונָאמרעד ַא ףיוא ,ןדוד ןּופ ;רעטסײמגנַאזעגםעד רַאפ:/
 ,ןייז ּוצ ליצמ ךימ ,טָאג
 .ןליײַא ּוט ,ףליה ןיימ ּוצ ,הוהי
 ןרעװ דנַאשּוצ ןּוא טמעשרַאפ ןלָאװ

 ;ןּבעל ןיימ ןכּוז סָאװ יד
 ןעמעש ךיז ןּוא רעטניהַא ןטערטּפָא ןלָאז
 .זיּב רימ ןשטניוװ סָאװ יד
 דנַאש רעיײז ןגעװ ןּופ ןרעקקירּוצ ךיז ןלָאװ

 !ַאהַא !ַאהַא :ןגָאז סָאװ יד
 ריד טימ ןעיירפ ךיז ןּוא ןייז קיטסּול ןלָאז
 .ךיד ןכּוז סָאװ עלַא
 !טָאג ןייז לָאז טסײרגעג :ןגָאז דימּת ןלָאז ןּוא
 | .העּושי ןייד ּביל ןּבָאה סָאװ יד
 ,קיטפרעדַאּב ןּוא םערָא ןיּב ךיא רעּבָא*
 ;רימ ּוצ ןלײַא ּוט ,טָאג
 ;ןענירטנַא ךימ טכַאמ סָאװ רעד ןּוא ,ףליה ןיימ טסיּב ּוד
 .ןעמַאז טינ ךיז טסלָאז ,הוהי
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 ,ןציש ךימ ךיא ּוט ,טָאג ,ריד ןיא' אע
 .ןרעװ טמעשרַאפ טינ לָאמנײק ךימָאל

 ךימ ןּוא ,ןייז ליצמ ךימ ּוטסלָאז טיײקיטכערעג ןײד ןיא?
 ;ןענירטנַא ןכַאמ

 ,ךימ ףלעה ןּוא ,רימ ּוצ רעוא ןײד ּוצ גײנ
 גנּוצישַאּב ןּופ זלעפ ַא רַאפ רימ יי

 ;ןעמּוק ּוצ דימּת ןיהּוװ
 ,ןפלעה ּוצ רימ רעשַאּב
 .גנוטסעפ ןיימ ןּוא זלעפ ןיימ טסיּב ּוד םורָאװ

 ,עשר ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןענירטנַא ךימ ךַאמ ,טָאג ןיימ+
 .רעקירד ןּוא רעכערּברַאפ םעד ןּופ טסיופ ןּופ -

 ,רַאה רעד טָאג ,גנּונעּפָאה ןיימ טסיּב ּוד םורָאװ*
 .ןָא טננּוי ןיימ ןּופ גנורעכיזרַאפ ןיימ
 ,ּבײלרעטּומ ןּופ טנעלעגנָא ךיז ךיא ּבָאה ריד ףיוא*

 ;ןגױצעגסױרַא ךימ ּוד טסָאה דײװעגניא סרעטּומ ןיימ ןּופ
 .ריד ןּופ דימּת זיא ּביול ןיימ
 ,ליפ ײּב ןרָאװעג ךיא ןיּב רעדנּוחזײיּב ַא יװ'
 .גנּוצישַאּב עקרַאטש ןײמ טסיּב ּוד רעּבָא
 ,ּבױל ןייד טימ טליפעננָא זיא ליומ ןיימ*

 .גנּומיר ןיײד טימ גָאט ןצנַאג ַא
 ,הנקַז ןּופ טײצ ןיא ןפרַאװקעװַא טינ ךימ טסלָאװ

 .ןזָאלרַאּפ טינ ךימ ּוטסלָאז ,סיוא ןעײג תוחֹוּכ עניימ זַא
 ,רימ ןגעװ ןדער טנייפ עניײמ םורָאװ'*

 ,םענײא ןיא ךיז ןהצע לעז ןיײמ ףיוא רערעױל יד ןּוא
 ;ןזָאלרַאפ םיא טָאה טָאג :ןגָאז ּוצ ױזַאיי

 .ןייז ליצמ לָאז רעװ ָאטינ םורָאװ ,םיא טּפַאכ ןּוא ךָאנ טגָאי
 ;רימ ןּופ ןרעטײװרעד טינ ְךיִז טסלָאז ,טָאנ= |

 .ףליה ּוצ רימ לייַא ,טָאג ןיימ
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 ןייגסיוא ןלָאז ,ןרעװ טמעשרַאפ ןלָאזי
 :;ןּבעל ןיימ ןּופ.םיאנוָׂש יד
 דנַאש ןּוא הּפרח טימ ןרעװ טקעדַאּב ןלָאז
 .זיּב רימ ןכּוז סָאװ יד

 ,ןפָאה דימּת לעװ ךיא רעּבָאיי
 - ,ּבױל ןייד לַא ּוצ ןגײלּוצ ךָאנ לעװ ןּוא
 ,טיײקיטכערעג ןייד ןלײצרעד טעװ ליומ ןיימ;*

 ;ףליה ןייד גָאט ןצנַאג ַא
 .ןלייצרעדסיוא טינ ןעק ךיא םורָאװ

 ,רַאה םעד טָאג ןּופ תורּובג יד טימ ןעמּוק לעװ ְךיא:*
 ,ןײלַא ענײד ,טײקיטכערעג ןייד ןענָאמרעד לעװ ךיא

 ,ןָא טגגּוי ןיײמ ןּופ טנרעלעג ךימ טסָאה ,טָאגיי
 .רעדנוװ עניײד ךיא לײצרעד רעהַא ויּב ןּוא

 ,טָאג ,רעטלע רעָארג ןּוא הנקִז זיּב ךיוא ןּוא;*
 ,ןוָאלרַאפ טינ ךימ ּוטסלָאז
 ,רוָד ןרעדנַא םּוצ טכַאמ ןײד ןלײצרעד לעװ ךיא ויּב
 .הרובג ןײד ,ןעמּוק טעװ סָאװ ןכַאלטיא ּוצ

 ,למיה ןויּב זיא ,טָאג ,טײקיטכערעג ןייד ,ָאייי
 .סיורג ןָאטעגפיוא טסָאה סָאװ ּוד
 ?ןכײלג ןיײד ויא רעװ ,טָאג
 ,ןוייּב ןּוא תורצ ליפ ןעז טזָאלעג ךימ טסָאה סָאװ ּוד*

 ,ןּבעלפיוא ךימ רעדיװ טסעװ
 דרע רעד ןּופ ןעמוָהּת יד ןּופ ןּוא
 .ןעגנערּבפיוא ךימ רעדיװ ּוטסעװ
 הלּודג ןיימ ןרעמ טסעװי*

 .ןטסיײרט ךימ רעדיװ טסעװ ןּוא
 --,רַאטיג ַא ףיוא ןּבױל ךיד ךיא לעװ ךעמּורד**
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 ;טָאג ןיימ ,טפַאשיײרטעג ןײד
 ,ףרַאה ַא ףיוא ריד ּוצ ןלַיּפש לעװ ךיא
 .לארׂשי ןּופ רעקילײה ּוד
 ,ןעגניז ןלעװ ןּפיל עניימ**

 ,ריד ּוצ ןליּפש לעװ ךיא זַא
 .טויײלעגסיוא טסָאה ּוד סָאװ לעז ןיימ ןּוא
 גָאט ןצנַאג ַא גנוצ ןיימ ךיוא-+

 ,טײקיטכערעג ןײד ןדער טעװ
 ןרעװ דנַאש ּוצ םורָאװ ,טמעשרַאפ םורָאװ
 ,זייּב רימ ןכּוז סָאװ יד

 .ןהמלש ןּופי בע
 ,ךלמ םּוצ םיטּפשמ ענײד ּביג ,טָאג

 ;ןּוז סכלמ םּוצ טײקיטכערעג ןַײד ןּוא
 ,טײקיטרַאפטכער טימ קלָאפ ןייד ןטּפשמ לָאז רע*

 .טכער טול עמערָא ענײד ןּוא
 ,קלָאפ םּוצ םולש ןגָארט ןלָאז גרעּב ידי

 .טײקיטכערעג ךרּוד-ןכיײה יד ןּוא
 ,קלָאפ ןּופ עמערָא יד ןטּפשמ לָאז רע
 ,ןויבא ןּופ רעדניק יד ןפלעה לָאז רע
 .רעּבױר םעד ןקירדעצ ןּוא
 ,ןייז טעװ ןּוז יד גנַאל יװ ןטכרָאפ ךיד לָאז עמ*

 .תורֹוד-רֹוד ףיוא ,הנבל יד יװ ױזַא ןּוא
 ,זָארג ןטינשעג ףיוא ןגער יװ ןרעדינ לָאז רע*
 .דרע יד טסינַאּב סָאװ ןגערײרּפש יװ
 .קידצ רעד לָאז געט ענייז ןיא ןעילּבי

 .ןייז טינ רעמ טעװ הנבל יד זיּב דירפ ןּופ עּפָש ַא ןּוא
 ,םי זיּב םי ןּופ ןקיטלעװעג לָאז רע ןּוא"

 .דרע רעד ןּופ ןקע יד זיּב "ךייט ןּופ ןּוא
 .תֶרּפ ךייט *

 ֹב
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 ,טײל-רּבדמ יד ןעינק ןלָאז םיא רַאפי
 - .ביוטש םעד ןקעל ןלָאז טנייפ ענייז ןּוא
 ,ןלָאצ ּבָאנּפָא ןלָאז ןעלזניא יד ןּוא שישרַּת ןּופ םיכלמ יד:

 .ןעגנערּב תונּתמ ןלָאז ָאבס ןּוא ָאבש ןּופ םיכלמ יד
 ,םיכלמ עלַא םיא רַאפ ךיז ןלָאז ןקּוּב ןּוא;י

 .ןעניד םיא ןלָאז רעקלעפ עלַא
 ,טיײרש סָאװ ןויבא םעד ןייז ליצמ טעװ רע םורָאװי*

  ,רעפלעה ןייק טינ טָאה סָאװ ןַאמערָא םעד ןּוא
 ,ןויבא ןּוא ןַאמערָא ןפיוא ןעמירַאּברעד ךיז טעװ רע;

 - .ןפלעה רע טעװ םינֹויבא יד ןּופ תושפנ יד ןּוא
 ,לעו רעײז ןויײלסױא רע טעװ ּביור ןּופ ןּוא גנוקירד ןּופי*

 .ןגיוא ענייז ןיא טּולּב רעײז ןייז טעװ רעײט ןּוא
 | ,ןּבעל רע לָאז םּורדי*

 ;ַאבש ןופ דלָאג םעד ןּופ ןּבעג םיא לָאז עמ ןּוא
 ,דימּת םיא רַאפ ןייז ללּפתמ לָאז עמ ןּוא
 .ןשטנעּב םיא ןעמ לָאז גָאט ןצנַאג ַא
 | ,דִנַאל ןיא האּובּת ןּופ שינעטערעג ַא יװ ןייז לָאז ריי

 / ;טכּורפ ןייז ןֹונָבל רעד יװ ןשיור לָאז גרעּב ץיּפש יד ףיוא
 טָאטש רעד ןּופ ןצָארּפש ןלָאז יז ןּוא
 .דרע רעד ןּופ זָארג יװ יוװַא

 ,קיּבייא ןייז לָאז ןעמָאנ ןייז:י
 ,ןעמָאנ ןייז ןעילּב לָאז ןּוז יד יװ גנַאל ױזַא
 ;םיא טימ ןשטנעּב ךיז לָאז עמ ןּוא
 .ןעמיר םיא ןלָאז רעקלעפ עלַא

 ,לארׂשי ןּופ טָאג רעד ,הוהי טָאג זיא טּביױלעג;*
 ;רעדנּוװ טּוט ןײלַא רע סָאװ

 ,קיּבײא ףיוא ןעמָאנ רעקיטכַארּפ ןייז טּביולעג ןּוא;י
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 .טכַארּפ ןייז טימ ןרעװ טליפעגנָא לָאז דרע עצנַאג יד ןּוא

 !ןמָא ןּוא ןמָא

 יש עב זו, פעלד דוד ןופ תוליפּת יד טקידנעעגיי

 רפס רעטירד

 .ןפֶסָא ןּופ רוממ ַאי גע
 ,לארׂשי ּוצ טּוג זיא טָאג ,רָאװרַאפ

 .ץרַאה ןייר ַא ןּבָאה סָאװ יד ּוצ
 ,טגײּבעג ךיז טעמּכ ןּבָאה סיפ עניימ -- ךיא ןּואי
 .טירט עניימ ןּבָאה טשטילגעגסיוא טינ ךיז ריש
 ,עקיליװטּומ יד ןעװעג אנקמ ּבָאה ךיא םורָאװ;

 .ןעז ךיא געלפ םיעשר יד ןּופ קילג סָאד זַא
 ,םירּוסי ןייק טַינ ןּבָאה יז םורָאװי

 .טנוזעג זיא ּבײל רעײז ןּוא
 ,טינ יז ןּבָאה ןטײל ןּופ שינרעטַאמ יד

 .ןשטנעמ יװ ױזַא טגָאלּפעג טינ ןרעװ ײז ןּוא
 ,דנַאּבודלַאה רעײז האג זיא םּורדִי
 .טכערמּוא ןייַא יז טלקיוװ ץכַאּוטנָא ןַא יו
 ,ןגוא ערעײז סױרַא ןכירק סטעפ ןּופי
 .רעּביא ןפיול ןצרַאה ןּופ ןשינעלעװרַאפ יד
 ,ּביור טײקזייּב טימ ןדער ןּוא ןטעּפש ַײוי

 .ײז ןדער ּפָארַא ןּביוא ןּופ
 ,ליומ רעיז למיה ןגעק ןָא ןלעטש ײי

 .דרע רעד ףיוא םּוא טייג גנוצ רעײז ןּוא
 ,ּוצניהַא קלָאפ ןייז ךיז טרעק םּורדיי

 .ײז יב טּפּוזעג טרעװ עפָש ןּופ רעסַאװ םורָאװ
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 !ןסיװ טָאג ןעק יװ :ןגָאז יז ןּואי*
 !ןטשרעּבױא םייּב ןסיװ ָאד ןעד זיא :ןּוא
 ,םיעשר יד ןענײז סָאד ,עזיי

 .סטּוג ײז ןרעמ ,הװלשּב קיּביײא ןּוא
 ,ץרַאה ןיימ טרעטײלעג ךיא ּבָאה טשינמּוא זיולּב'י

 ;טנעה עניײמ טיײקנײר ןיא ןשַאװעג ןּוא
 ,גָאט ןצנַאג ַא טגָאלּפעג ןעװעג ןיּב ךיא םורָאװ'י

 .ףָארטש ןיימ ןעװעג זיא ןגרָאמירפ עלַא ןּוא
 . ,ײװַא ןדער לעװ ךיא :טגָאזעג טלָאװ ךיא זַאי*

 ,טשלעפעג רעדניק עניײד ןּופ רוָד םעד ןָא ךָאד ךיא טלָאװ
 ,ןיטשרַאפ ּוצ סָאד טכַארטרַאפ ךיז ּבָאה ךיא זַא רעּבָא*

 .ןגיוא עניײמ ןיא טכערמּוא ןעװעג סָאד זיא
 ;טָאג ןּופ ןעמוטקילײה יד ןיא ןעמּוקעג ןיּב ךיא ויִּביי

 .ףוָס רעײז ןענַאטשרַאפ ךיא ּבָאה
 ,ײו ּוטסלעטש שטילג ַא ףיוא ,רָאװרַאפ!*

 .גנַאגרעטנּוא םּוצ ּפָארַא יז טספרַאװ
 !עגר ַא ןיא טסיװ ּוצ ײז ןרעװ יי

 ,ןשינעקערש ןּופ טדנעלרַאפ ןרעװ ײז ,ךיז ןקע ײז
 ,ףיוא ךיז טּפַאכ עמ זַא םולח ַא יװ**

 .דליּב רעײז ּוטסטכַארַאפ ,קידנכַאװ ,טָאג ,ױזַא
 ,טרעיוװרַאפ ןייז טגעלפ ץרַאה ןיימ ,ָאייי

 ;ןכעטש רימ טגעלפ ןרינ יד ןיא ןּוא
 ;ןסיװ טינ געלפ ןּוא ,טּבערגרַאפ ןעװעג ןיּב ךיא לײװי*

 .ריד רַאפ ןעװעג ךיא ןיּב המהּב ַא יו

 ,ריד ײּב דימּת ןיּב ךיא רעּבָא*
 .טנַאה רעטכער רעד ײּב ךימ טסטלַאה ּוד
 ,ןריפ ךימ ּוטסעװ הצע ןיד טימ'+
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 .ןעגנערּב ךימ ּוטסעװ דובּכ ּוצ ןּוא
 !למיה ןיא ךיא ּבָאה ךָאנ ןעמעװ*

 .דרע רעד ףיוא םענייק טינ ךיא רעגַאּב ריד ּוצ ןּוא
 ,סיוא טייג ץרַאה ןיימ ןּוא ּבײל ןיימי

 .טָאג קיּביײא זיא קלח ןיימ ןּוא ןצרַאה ןיימ ןּופ זלעפ רעד
 ,ןייגרעטנּוא ןלעװ ריד ןּופ עטײװ יד ,עז ,םורָאװי

 .ריד ןּופ ּפָא ךיז טרעק סָאװ ןכַאלטיא טסדיײנשרַאפ ּוד
 ,סטּוג ןיימ זיא טָאג ןּופ טײקטנָאנ יד -- ךיא רעּבָא*

 ,גנּוצישַאּב ןיימ רַאה םעד טָאג ןיא טכַאמעג ּבָאה ךיא
 ,קרעװ ענייד עלַא ןגעװ ןלײצרעד ּוצ ידּכ

 .ןפֶסָא ןּופ גנּוטכַארטַצּב ַאי ךע
 !קיּבײא ףיוא א ןזָאלרַאפ זדנּוא ּוטסָאה ,טָאג ,סָאװרַאפ

 ןייד ןּופ ףָאש יִד ףיוא ןרָאצ ןייד טנערּב ןסָאװרַאפנ
 ?ננורעטיפ

 טפיוקעגסיוא טסָאה ּוד סָאװ הדע ןייד ןָא ךיז ןָאמרעדי
 ,לָאמַא

 ;ּברַא ןײד ןּופ טבש םּוצ טזײלעגסיױא טסָאה ּוד סָאװ
 .טּורעג םיא ףיוא טסָאה ּוד סָאװ ןֹויִצ גרַאּב םעד ןָא
 ;תוברּוח עקיּבײא יד ּוצ טירט ענײד ףיוא ּבייה;
 .םּוטקילײה ןיא אנֹוׂש רעד ןכָארּבעצ טָאה ץלַא
 ןײד ןּופ ןטימ ןיא טלירּבעג ןּבָאה טנייפ עניידי

 ,טרָאלמַאז
 .סנכייצ רַאפ טלעטשענפיוא ײז ןּבָאה סנכײצ ערעײז
 רעד ןיא ןּבייהפיוא טלָאװ עמ יװ ,טכַאדעג ךיז טָאה סע*

 : ךייה
 .םיוּב ַא ןּופ גײװצעג ןפיוא קעה
 ,רעדנַאנַאטימ ןצינשעג עריא ײז ןּבָאה טָא ןּוא*



 .טקַאהעצ סרעמַאה ןּוא ןזײַאכערּב ַא טימ
 ,םּוטקילײה ןיײד רעײפ ןיא ןדנּוצעגנָא ןּבָאה ײז

 (יד ןּופ גנּוניֹוװ יד טכעװשרַאפ ײז ןּבָאה דרע רעד ּוצ
 .ןעמָאנ

 :ןצרַאה רעײז ןיא טגָאזעג ןּבָאה ײזי
 ;םענײא ןיא ןגיליטרַאפ ײז רימָאל
 .דנַאל ןיא טָאג ןּופ רעטרעלמַאז עלַא טנערּברַאּפ ןּבָאה יז
 ,טינ רימ ןעעז סנכייצ ערעזדנוא*
 ,איבנ ןייק רעמ ָאטינ
 .ןענַאװ זיּב ןסיװ לָאז רעװ זדנּוא יּב ָאטינ ןּוא

 ?טנייפ רעד ןרעטסעל טעװ ,טָאג ,ןענַאװ זיּביי
 ?דנַאנַאכָאנ ןעמָאנ ןײד אנֹוׂש רעד ןדנעש טעװ
 ?עטכער ןַײד ,טנַאה ןיײד קירּוצ ּוטסטלַאה סָאװרַאפיי

 .דנעלרָאפ ,םעוּב ןײד ןּופ סױרַא יז יצ
 ,ןָא קיּביײא ןּופ גיניק ןיימ ךָאד זיא טָאני*

 .דנַאל ןיא תועּושי טּוט רע
 ,םי סעד טײקרַאטש ןייד טימ טלקערּבעצ טסָאה ודי

 .רעסַאװ ןפיוא גנעלש יד ןּופ ּפעק יד ןכָארּבעצ טסָאה
 ,ןתָיוַל ןּופ ּפעק יד טקַאהעצ טסָאה ּוד:+

 .טײל-רּבדמ ּוצ ,קלָאפ םּוצ זײּפש רַאפ ןּבעגעג םיא
 ,ןכייט ןּוא ןלַאװק ןטלָאּפשעג טסָאה ּוד**

 .ןעמָארטש עקיטכַאמ טנקירטעגסיוא טסָאה ּוד
 ,טכַאנ יד ךיוא ןייד ,גָאט רעד זיא ןײד!י

 .ןּוז ןּוא הנבל טײרּבעגנָא טסָאה ּוד
 ;דרע רעד ןּופ ןקרַאמעג עלַא טלעטשעגפיוא טסָאה ּודָי'

 .ןפַאשַאּב ּוד טסָאה ייֵנ ,רעטניװ ןּוא רעמּוז

 ,טָאגטרעטסעלעג טָאה טנייפ רעד יו ,םעד ןָא בי ןָאמרע ד**
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 ןיד טדנעשעג טָאה קלָאפ עקיטכערטרעדינ סָאד ןּוא
 .ןעמָאנ

 ןַײד ןּופ לעז יד היח ַא ּוצ ןּבענרעּביא טינ טסלָאי
 ,ּבױטלטרּוט

 עניײד ןּופ ןּבעל סָאד קיּבַײא ףיוא ןסעגרַאפ טינ טסלָאז
 .עמערָא

 | ,דנּוּב םעד ףיוא םּוא ךיז קּוק*י
 דרע רעד ןּופ ןעלקניװ ערעטצניפ יד םורָאװ
 .ּביור ןּופ ןעגנּוניֹוװ טימ לּופ יי
 ,טמעשרַאּפ ןרעקמּוא טינ ךיז רענעגָאלשעג רעד לָאז
 .ןעמָאנ ןײד ןּביױל ןויבא רעד ןּוא ןַאמערָא רעד לָאז
 ,גירק ןײד גירק ,טָאג ,ףיוא ײטש=:

 ַא ןקיטכערטרעדינ םעד ןּופ גנּורעטסעל ןייד קנעדעג
 .גָאט ןצנַאג

 ,טנייפ ענײד ןּופ םערַאיל םעד ןסעגרַאפ טינ טסלָאז= .
 ףיוא טייג סָאװ רעײטשנגעק ענײד ןּופ למּוט םעד

 .דנַאנַאכָאנ

 עג םעד רַאפי הע

 גנַאזי עא ,ןפָסָא ןּופ

 ,טָאנ ,ךיד ןּביױל רימ*

 ;ןעמָאנ ןיײד זיא ָאנ ןּוא ,ןּבױל רימ

 .רעדנוװ לא ֹד טלײצרעד עמ

 רומזַמ ַא :תַחשַּת-לַא ;רעטסיײמננ

 יײצ ַא םענ ךיא זַא?
 .רׁשֹוי ט ימ ןס ּכשמ ךיא ּוט
 ,רעניֹוװַאּב עריא עלַא ןּוא דרע יד ןעלקַאװ ךיז ןגעמ*
 .הָלֵס .ןלײז עריא ןקיטסעּפַאּב ּוט ךיא
 ,ןקיליװטּומ טינ טלָאז ריא :עקיליװטּומ יד ּוצ גָאז ךיא*
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 /  .ןרָאה םעד ןּביײהפיוא טינ טלָאז ריא :םיעשר יד ּוצ ןּוא
 | ,ןרָאה רעײַא ךייה רעד ןיא ןּביײהפיוא טינ טלָאז ריא*
 | .ודלַאה ןטײשרַאפ ַא טימ ןדער טינ
 , ,ברעמ ןּופ רעדָא חרומ ןּופ טינ םורָאװי

 .גנוכײהרעד טמּוק ,רּבדמ ןּופ טינ ןּוא
 ;רעטכיר רעד זיא טָאג רָאני
 ; ,רע טכיײהרעד םעד ןּוא ,רע טרעדינרעד םעד
 : ,טָאג ןּופ טנַאה רעד ןיא זיא סוָּכ ַא םורָאװ'
 | ,לּופ קנַארטענשימ טימ ,טמיוש סָאװ ןײװ טימ
 | ;ןּופרעד ןָא טסיג רע ןּוא
 | ןעקנירטדןּפּוז ןּופרעד ןװײה יד זױלּב
 | .דרע רעד ןּופ םיעשר עלַא

: 

 | ,ןלײצרעד קיּביא לעװ ךיא רעּבָאי*
 | .בקעי ןּופ טָאג םּוצ ןענניז לעװ ךיא

 / ;ןקַאהּפָא ךיא לעװ םיעשר יד ןּופ רענרעה עלַא ןּוא;!
 .םיקידצ יד ןּופ רענרעה יד ןרעװ ןלעװ טכיײהרעד

 ַא ;ליּפשענּורטס טימ ,רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפי ןע
 | .גנַאזעג ַא ,ןפָסָא ןּופ רֹומזִמ-

 | ,טָאג זיא הדּוהי ןיא טנַאקַאּבי
 .לארׂשי ןיא ןעמָאנ ןייז זיא סיורג
 : ,לדייּב ןייז זיא םֵלָש ןיא ןּואי

 : .ןֹויִצ ןיא גנּוניֹוװ ןייז ןּוא
 ןגיוּב ןּופ ןלייפ עקיצילּב יד ןכָארּבעצ רע טָאה ןטרָאדי
 .הָלָס .המחלמ ןּוא דרעװש יד ןּוא דליש םעד

  ,רעקיטכַאמ ,ּוטסיּב קיטכיל*
 ;גנוקּוצרַאפ ןּופ גרעּב יד ןּופ
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 ,עקיצרַאהקרַאטש יד ןרָאװעג ןענײז ןעניז ןסיוא*
 ;ףָאלש רעײז ןפָאלשעגנייַא ןענייז ײז
 .טנעה ערעײז ןענּופעג טינ ןּבָאה טיילסגירק עלַא ןּוא
 ,בקעי ןּופ טָאג ,ײרשעגנָא ןײד ןּופי
 .דרעפ יא רעטײר יא ןרָאװעג טרעמּולשטנַא זיא

 ,ּוד ,קיטכרָאפ טסיּב ּודי
 ;ריד רַאפ ןײטשַאּב ןעק רעװ ןּוא
 - ?סעּכ ןיא טסיּב ּוד דלַאּב יװ
 ,ןיד ַא ףרעה טזָאלעג ּוטסָאה למיה ןּופי

 ;ןרָאװעג ליטש זיא ןּוא ןגירקעג ארֹומ טָאה דרע יד
 ,טּפשמ םּוצ ןענַאטשעגפיוא זיא טָאג זַאי"

 .הָלָס .דרע רעד ןּופ עטקירדעג עלַא ןפלעה ּוצ

 ,ןּביױל ךיד ןלעװ עקידנרָאצמירג יד ,רָאװרַאפ;י
 .ןעמַאצנײַא ּוטסעװ ןרָאצמירג ןּופ ּבײלּברעּביא םעד

 ;טָאג רעיַא הוהי ּוצ טלָאצַאּב ןּוא רדנ ַא טּוטיי
 .ןטכרָאפעג םּוצ תונּתמ ןעגנערּב ןלָאז םיא םּורַא עלַא
 ,ןטשריפ ןּופ טימעג סָאד ןייַא טלַאה רע

 .דרע רעד ןּופ םיכלמ עלַא רַאפ קיטכרָאפ זיא רע

 ןפְסָא ןּופ ;ןּותּודי רַאפ ,רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ: זע
 .רומזִמ ַא

 ,יירש ךיא ןּוא ,טָאג ּוצ זיא לוק ןיימ?
 .רימ ּוצ םענרַאפ ןּוא ,טָאג ּוצ זיא לוק ןיימ
 ,טָאג ךיא ךּוז טיונ ןיימ ןּופ גָאט ןיאי

 ,רעהפיוא ןָא טכַאנ ײּב טקערטשעגסיוא זיא טנַאה ןיימ
 .ןטסײרט טינ ךיז ליװ לעז ןיימ
 ,ןעמּורּב ךיא ּוט ,טָאג ,ךיז ןָאמרעד ךיא זַאי

 ריי בא 04 = לאו ראה 2 יב
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 .הָלָס .ךיז טַײגרַאפ טימעג ןיימ ןּוא ,גָאלק ךיא
 ;ןגיוא עניימ ןּופ ןעמערּב יד ּוצ טסטלַאה ּוד*
 .ןדער טינ ןעק ןּוא טרעדורעצ ןיּב ךיא
 ,לָאמַא ןּופ געט יד ןָא טכַארט ךיא*

 .ןטײצרַאפ ןּופ ןרָאי יד ןָא
 ,טכַאנ ייּב גנַאזעג ןיימ ךיז ןָאמרעד ךיאי
 ,ןצרַאה ןיימ טימ דער ךיא
 ;טסײג ןיימ טשרָאפ סע ןּוא
 ,ןוָאלרַאפ טָאג קיּבײא ףיוא טעװי

 ?רעדיװ ןקיליװַאּב טינ רעמ טעװ ןּוא
 ?דסח ןייז קיּבײא ףיוא ןעגנַאגעגסױא זיא*
 ?תורֹוד-רֹוד ףיוא טקידנעעג גָאווצ רעד זיא
 ?טָאנ ןקילעוטײל ּוצ ןסעגרַאפ טָאהיי

 .הָלָס ?תונמחר ןייז ןסָאלשרַאפ ןרָאצ ןיא רע טָאה יצ
 /  :.קָאטײװ ןיימ זיא סָאד :גָאז ךיא ןּוא;:

 .ןטשרעּביוא ןּופ טנַאה עטכער יד ךיז טָאה ןטיּבעג סָאװ
 ,טָאג ןּופ ןעּוטפיוא יד ןָאמרעד ךיא:י

 .ןטײצרַאפ ןּופ רעדנוװ עניײד ןָאמרעד ךיא ,ָאי
 ,קרעװ ןייד לַא ןָא טכַארט ךיא ןּוא;*

 .ןרעלק ךיא ּוט ןעגנּואּוט ענייד ןָא ןּוא
 :געװ ןייד זיא טיײקילײה ןיא ,טָאנ;*

 ?טָאג יװ טָאג רעסיורג ַא זיא רעו
 ,רעדנּוװ טּוט סָאװ טָאג רעד טסיּב ּוד*

 .טײקרַאטש ןייד רעקלעפ יד ןשיװצ ןסיװ טזָאלעג טסָאה
 ,קלָאפ ןײד םערָא ןטימ טזײלעגסיױא טסָאה;י

 .הָלָס .ףסֹוי ןּוא בקעי ןּופ רעדניק יד

 ,טָאג ,ןרעסַאװ יד ךיד ןּבָאה ןעזעגיי
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 ,ןגירקעג ןעײװ ײז ןּבָאה ,ןרעסַאװ יד ךיד ןּבָאה ןעזעג
 .ןעמוָהּת יד ןּבָאה טרעטיצעג ןּוא
 ,סנקלָאװ יד ןּבָאה רעסַאװ טציילפעג*

 ,ןעלמיה יד טזָאלעגסױרַא ןּבָאה לוק ַא
 .ןפָאלעגמּוא ןענייז ןלייפ עניײד ןּוא
 ,טניװלּבריװ םעד ןיא ןעװעג זיא רענּוד ןייד ןּופ לוק רעד

 ,טלעו יד ןטכּולַאּב ןּבָאה ןצילּב
 .דרע יד טָאה טמערּוטשעג ןּוא טרעטיצעג
 ,געװ ןייד ןעװעג זיא םי ןכרוד*

 ,עסיורג ןרעסַאװ ךרּוד געטש ןײד ןּוא
 .ןרָאװעג טקרעמעג טינ ןענייז טירט ענייד ןּוא
 ,קלָאפ ןײד ףָאש יװ ױזַא טריפעג טסָאהיי

 .ןענֹרהַא ןּוא ןהשמ ןּופ טנַאה רעד ךרּוד

 .ןפֶסָא ןּופ גנוטכַארטַאּב ַאי הע
 ,גנונרעל ןיימ ,קלָאפ ןיימ ,םענרַאפ

 .ליומ ןיימ ןּופ רעטרעוו יד ּוצ רעוא רעײַא טגיינ
 ,ליומ ןיימ לשמ ַא טימ ןענעפע לעװ ךיא*
 .ןטיײצרַאפ ןּופ ןשינעטער ןדער לעװ ךיא
 ,ןסײװ רימ ןּוא טרעהעג ןּבָאה רימ סָאװ

 ,טלײצרעד זדנוא ןּבָאה ןרעטלע ערעודנּוא ןּוא
 ;רעדניק ערעײז ןּופ ןליוהרַאּפ טינ רימ ןלעװי
 רוָד ןקידרעטעּפש םעד קידנלײצרעד
 ,טײקרַאטש ןייז ןּוא טָאג ןּופ ןּביױל יד
 .ןָאטעג טָאה רע סָאװ רעדנּוװ ענייז ןּוא
 ,בקעי ןיא ץעזעג ַא טלעטשענפיוא טָאה רע םורָאװי

 ,לארׂשי ןיא טכַאמעג הרֹוּת ַא ןּוא
 ,ןרעטלע ערעזדנּוא ןלױפַאּב טָאה רע סָאװ
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 ;רעדניק ערעײז ןסיװ ןכַאמ ּוצ ײז
 ,רוָד רעקידרעטעּפש רעד לָאז ןסיװ ידּכ"
 ;ןרעװ ןרָאּבעג ןלעװ סָאװ רעדניק יד .

 .רעדניק ערעײז ןלײצרעד ןּוא ןייטשפיוא ןלָאז ײז
 ,ןוחטּב רעײז טָאג ףיוא ןגײל ןלָאז ײז ןּואי

 ,טָאג ןּופ ןעּוטּפיוא יד ןסעגרַאפ טינ ןּוא
 ;ןטיה יז ןלָאז טָאּבעג ענייז ןּוא
 ,ןרעטלע ערעײז יװ ןייז טינ ןלָאז ײז ןּוא'
 ,קינעּפשרעדיװ ןּוא טרעקענּפָא רוָד ַא
 ,ץרַאה ןייז טקיטסעפעג טינ טָאה סָאװ רוד ַא
 .טָאג ּוצ טימעג ןייז זיא ןעװעג ײרטעג טינ ןּוא

 ,רעסישנגיוּב עטנפַאװַאּב ,םירפא ןּופ רעדניק ידי
 .המחלמ ןּופ גָאט ןיא טרעקעגמּוא ךיז ןּבָאה
 ,טָאג ןּופ דנּוּב םעד טיהעג טינ ןּבָאה ײ*

 .ןייג טלָאװעג טינ הרֹוּת ןייז ןיא ןּוא
 ,ןעגנּואּוט ענייז ןסעגרַאפ ןּבָאה יז ןּוא;:

 .ןיװַאּב יז טָאה רע סָאװ רעדנּוװ עניײז ןּוא
 ,רעדנּוװ ןָאטעג רע טָאה ןרעטלע ערעײז רַאפ ןגעקטנַא

 .ןַעֹוצ ןופ דלעפ ןיא ,םִיַרצִמ דנַאל ןיא
 ,טריפעגרעּבירַא ײז ןּוא ,םי םעד ןטלָאּפשעג טָאה רעיי

 .גיוטס ַא יװ ןרעסַאװ יד טלעטשעגפיוא ןּוא
 ,גָאט יײּב ןקלָאװ ַא טימ טריפעג יז טָאה רע ןּוא*+

 .טכיל ןקידרעייפ ַא טימ טכַאנ עצנַאג יד ןּוא
 ,רּבדמ ןיא ןזלעפ ןטלָאּפשעג טָאה רעי*

 .ןעמוָהּת ןּופ יװ טַאז ןעקנּורטעגנָא ײז ןּוא
 ,זלעפ ןּופ ןסּולּפ ןגױצעגסױרַא טָאה רע ןּוא*

 .ןעמָארטש יװ רעסַאװ ןרעדינ טכַאמעג ןּוא
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 ,םיא ּוצ טקידניזעג רעטײװ ךָאנ ןּבָאה יז רעּבָאיי
 .עטסיװ רעד ןיא ןטשרעּבױא םעד ןקינעּפשרעדיװ ּוצ

 ,ןצרַאה רעײז ןיא טָאג טוורּפעג ןּבָאה ײז ןּוא;י
 .טסּולעג רעײז רַאפ ןסע ןעגנַאלרַאפ ּוצ

 ,טָאג ןגעק טדערעג ןּבָאה ײז ןּוא;י
 ?רּבדמ רעד ןיא שיט ַא ןטײרג טָאג ןעק :טגָאזעג

 זיא רעסַאװ ןּוא ,זלעפ םעד ןגָאלשעג טָאה רע ,ָאי**
 ,ןסָאלפעג

 ,טציילפעג ןּבָאה ןכיײט ןּוא
 ?ןּבעג טיורּב ןענעק ךיוא רע טעװ
 ?קלָאפ ןייז רַאפ שיילפ ןטײרּבנָא רע טעװ יצ
 ,ןרָאװעג סעּכ ןיא זיא ןּוא ,טרעהעג טָאג טָאה םּורד*י

 ,בקעי ןיא ןדנּוצעגנָא ךיז טָאה רעייפ ַא ןּוא
 ;לארׂשי ןיא ןעננַאנעגפיוא זיא ןרָאצ ַא ,רָאװרַאפ ןּוא
 ,טָאג ןיא טּביולגעג טינ ןּבָאה יז לײװיי

 .ףליה ןייז ףיוא טרעכיזרַאפ טינ ךיז ןּוא
 ,ןּביױא ןּופ סנקלָאװ יד ןלױפַאּב טָאה רע ןּוא**

 .טנפעעג למיה ןּופ ןריט יד ןּוא !
 ;ןסע םּוצ ןַמ יז ףיוא ןענעגער טכַאמעג טָאה רע ןּוא*

 .ןּבעגעג יז האּובּת-למיה ןּוא
 ,ןסעגעג רעכַאלטיא טָאה םיכָאלמ ןּופ טיורּב*

 .טקישענּפָארַא יז רע טָאה טַאז ּוצ זײּפש
 ,למיה ןיא טניװ-חרזמ םעד ןעיצ טכַאמעג טָאה רע*י

 .טניוװ-םורָד םעד טײקרַאטש ןייז טימ ןּבירטעג ןּוא
 ,ּביוטש יװ שיילפ יז ףיוא ןענעגער טכַאמעג טָאה רע ןּואי

 .עטלגילפעג ןעלגיופ ןעמי יד ןּופ דמַאז יו ןּוא
 ,רעגַאל רעײזןּופ ןטימ ןיא ןלַאפ טוָאלעג סע טָאה רע ןּוא*

 .ןעגנּוניֹוװ ערעײז םּורַא דנּור
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 ,ןרָאװעג טַאזרעּביא ןעניײיז ןּוא ,ןסעגעג ןּבָאה ײז ןּואי
 .טכַארּבעג יז רע טָאה הואּת רעײז ןּוא

 רעײז = טלעקעעגּפָא טַאהעג טינ ךיז יז ןּבָאה ךָאניי
 ,הואּת

 ,ליומ רעייז ןיא ןעװעג ךָאנ זיא זיײּפש רעײז
 ,ײו ןגעק ןעגנַאגעגפיוא זיא טָאג ןּופ ןרָאצ רעד ןּואיי

 ,עטסקרַאטש ערעײז ןּופ טעגרהעג טָאה רע ןּוא
 .טגײלעגרעדינַא לארׂשי ןּופ טײלעגנוי יד ןּוא

 ,טקידניזעג רעדיװ ײז ןּבָאה םעד םעלַא בי
 .רעדנּוװ ענייז ןיא טּביױלגעג טינ ןּוא
 ,געט ערעײז ךיוה ַא יװ טדנעלרַאפ טָאה רע ןּוא*

 .הלהּב ַא ןיא ןרָאי ערעײז ןּוא
 ,ןכּוז םיא ײז ןנעלפ ,טעגרהעג יז טָאה רע זַאי*

 .טָאג ןשרָאפ ןּוא ,ןרעקמּוא ךיז ןגעלפ ןּוא
 ,ולעפ רעײז זיא טָאג זַא טנָאמרעד ךיז ןּבָאה יז ןּוא*

 .רעזײלסױא רעײז זיא רעטשרעּביױא רעד טָאג ןּוא
 ,ליומ רעײז טימ ןטעּבעגרעּביא םיא ןּבָאה ײז ןּוא*

 .ןגָאז ןגיל םיא ײז ןגעלפ גנוצ רעײז טימ ןּוא
 ,םיא טימ טסעפ ןעװעג טינ זיא ץרַאה רעיײז רעּבָאיי

 .דנוּב ןייז ןיא ןעװעג יײרטעג טינ ןעניז יז ןּוא
 ,רעמירַאּברעד ַא זיא רע רָאנ**

 ,םּוא טינ טגנערּב ןּוא ,דניז ףיוא רּפכמ זיא רע
 ,סעּכ ןייז ּפָא ךס ַא טלַאה רע ןּוא
 .ןרָאצמירג ןצנַאג ןייז טינ טקעװרעד ןּוא
 ,שיילפ ןענייז ײז זַא טנָאמרעד ךיז טָאה רע ןּוא*

 .םּוא טינ טרעק ןּוא ,טײגרַאפ סָאװ ךיוה ַא
  ,רבדמ ןיא טקינעּפשרעדיװ םיא ײז ןּבָאה לָאמ ליפ יז
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 ?עטסיװ רעד ןיא טקנערקעג םיא
 ,טָאג טװּורּפעג ײז ןּבָאה רעדיוו ןּוא

 .טרעגרעעג לארׂשי ןּופ ןקילײה םעד ןּוא
 ,טנַאה ןייז ןָא טכַאדעג טינ ןּבָאה יו

 .טנייפ ןּופ טזיײלעגסיוא יז טָאה רע סָאװ גָאט םעד ןָא =!
 ,םִיַרצִמ ןיא סנכייצ ענייז טכַאמעג טָאה רע יו

 ;ןַעֹוצ ןּופ דלעפ ןיא רעדנּוװ ענײז ןּוא
 ,ןכײט ערעײז טּולּב ןיא טרעקרַאפ ןּוא

 .ןעקנירט ןענעק טינ ןלָאז יז ,ןסולפ ערעײז ןּוא
 ײז טָאה סָאװ ןגילפ שימענ ַא יז ףיוא טקישעננָא טָאה רע**

 ,ןסעגעגפיוא
 .טסיװרַאפ יז טָאה סָאװ שָארפ יד ןּוא
 ,סקעװעג רעײז לירג םּוצ ןּבעגעגרעּביא טָאה רע ןּוא*

 .קירעשײה םּוצ ימ רעייז ןּוא
 ,קָאטשנײװ רעײז לגָאה טימ טייטעג טָאה רע

 .טסָארּפ טימ רעמיוּבנגיפ עדליװ ערעײז ןּוא
 ,יפ רעיײז לגָאה םּוצ טרעפטנעעגרעּביא טָאה רע ןּוא**

 .ןצילּב ּוצ סעדַאטס ערעײז ןּוא
 ,ןרָאצ ןייז ןּופ דנַארּב םעד יז ףיוא טקישעגנָא טָאה רע*

 ,דייַל ןּוא ןרָאצמירג ןּוא סעּכ
 .םיחּולש עזייּב ןּופ שינעקישנָא ןַא
 ,ןרָאצ ןייז רַאפ געװ ַא טכַאמעג טָאה רע

 ,לעז רעײז טיוט ןּופ ןטימרַאפ טינ טָאה רע
 .טסעּפ ּוצ ןּבעל רעײז טרעפטנעעגרעּביא טָאה ןּוא

 ,םִיַרצִמ ןיא רוָכֹּב רעדעװטעי ןגָאלשעג טָאה רע ןּוא;:
 .םֶח ןּופ ןטלעצעג יד ןיא ,טפַארק ןּופ ןעגנילטשרע יד = |

 ,קלָאפ ןייז ףָאש יװ ןעיצ טכַאמעג טָאה רע ןּוא=
 .רּבדמ ןיא עדַאטס ַא יװ טריפעג ײז ןּוא
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 טינ ןּבָאה יז ןּוא ,טייקרעכיז ןיא טײלַאּב יז טָאה רע ןּוא**
 | ,טסגנַאעג

 .םי רעד טקעדעגוצ טָאה טנייפ ערעײז ןּוא
 ,קרַאמעג ןקילײה ןייז ּוצ טכַארּבעג ײז טָאה רע ןּוא+

 .ןפַאשעג ךיז טָאה טנַאה עטכער ןייז סָאװ גרַאּב םעד ּוצ
 ,רעקלעפ ײז רַאפ ןּופ ןּבירטרַאפ טָאה רע ןּוא*

 ;הלחנ ַא רַאפ רּונשטסעמ ַא טימ ןפרָאװעגסױא ײז ןּוא
 ןטלעצעג ערעײז ןיא ןעּור טכַאמעג ןּוא
 .לארׂשי ןּופ םיטבש יד

 םעד טָאג טקינעּפשרעדיװ ןּוא טװּורּפעג ןּבָאה יז רעּבָא**
 ,ןטשרעּביוא

 .טיהעג טינ ײז ןּבָאה ןגָאונָא ענייז ןּוא
 ערעײז יװ טשלעפעג ןּוא טרעקעגּפָא ךיז ןּבָאה יז ןּואיי

 ,ןרעטלע
 .ןגיוּב רעשלַאפ ַא יװ ןרָאװעג טרעקרַאפ ןענייז ײז
 ,תומָּב ערעײז טימ טנרעצרעד םיא ןּבָאה יז

 .טרעזייּברעד םיא ןצעג ערעײז טימ ןּוא
 ,ןרָאװעג סעּכ ןיא זיא ןּוא טרעהעג טָאג טָאה'*

 .לארׂשי טכַארַאפ רעײז טָאה רע ןּוא
 | ,ֹוליש ןּופ ןּכשִמ םעד ןפרָאװעגקעװַא טָאה רע ןּואיי

 / .ןשטנעמ ןשיװצ ןעּור טכַאמעג טָאה רע סָאװ טלעצעג סָאד
 / ,טײקרַאטש ןייז טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןּבעגעג טָאה רע ןּואי*

 .טנייפ ןּופ טנַאה רעד ןיא טכַארּפ ןייז ןּוא
 ,קלָאפ ןייז דרעװש םּוצ טרעפטנעעגרעּביא טָאה רע ןּואי

 .טנרעצעג הלחנ ןייז ףיוא טָאה ןּוא
 ,רעייפ ַא טרעצרַאפ טָאה םירּוחּב ערעײז*

 .דיל-הנותח ַא ןָא ןּבילּבעג ןעניײז ןעיורפגנוי ערעײז ןּוא
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 ,דרעװש ןכרּוד ןלַאפעג ןעניײז םינהֹּכ ערעייז*
 .ןענַײװַאּב טינ לָאמּוצ ןגעלפ תונמלַא ערעײז ןּוא

 ,רעקידעּפָאלש ַא יװ טכַאװעגפיוא טָאה טָאג רעּבָא
 .ןײװ ןּופ סיוא ךיז טרעטכינ סָאװ רוּביג ַא יװ ױזַא
 ;טנייפ ענײז ןגָאלשעגקירּוצ טָאה רע ןּוא*

 .ןּבעגעג ײז רע טָאה דנַאש עקיּבייא ןַא
 ,ףסֹוי ןּופ טלעצעג סָאד טכַארַאפ טָאה רע רעּבָא

 ;טלײװרעדסױא טינ םירפא טבש םעד ןּוא
 ,הדּוהי טבש םעד טלײװרעדסױא רָאני

 .ּביל טָאה רע סָאװ ןֹויִצ גרַאּב םעד
 ,םּוטקילײה ןייז ןעלמיה יד יװ טיוּבעג טָאה רע ןּואי

 .קיּבײא ףיוא טסעפטנּורגעג טָאה רע סָאװ דרע יד יװ
 ,טכענק ןייז דוד טלײװרעדסױא טָאּה רע ןּואיי

 .ןטפעהעגפָאש יד ןּופ ןעמונעג םיא ןּוא
 טכַארּבעג םיא רע טָאה ןסּפעשכלימ יד רעטניה ןּופיי

 ,קלָאפ ןייז בקעי ןרעטיפ ּוצ
 .ּברַא ןייז לארׂשי ןּוא
 ןופ טײקכַאלרע רעד טול טרעטיפעג ײז טָאה רע ןּוא*

 ,ןצרַאה ןייז
 .טריפעג ײז טנעה ענייז ןּופ טײקידנַאטשרַאפ רעד טימ ןּוא

 .ןפֶסָא ןּופ רומזמ ַאי טע
 ;ּברַא ןײד ןיא ןעמּוקעג ןענייז רעקלעפ ,טָאג = |
 ,לּפמעט ןקילײה ןייד טקינײרמּוארַאפ ןּבָאה יז |

 .סנפיוה רַאפ םִיַלָשּורי טכַאמעג ןּבָאה יז
 טכענק ענײד ןּופ רעּבײל עטיוט יד ןּבעגעג ןּבָאה יי
 .למיה ןּופ לגיופ םעד ּוצ זייּפש רַאפ
 .דרע רעד ןּופ היח רעד ּוצ עמּורפ עניײד ןּופ שילפ סָאד
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 םּורַא ,רעסַאװ יװ ױזַא טּולּב רעײז ןסָאגרַאפ ןּבָאה יי
 | ,םִיַלָשּורי

 .רעּבערגַאּב ןייק ןעװעג טינ ןּוא
 ,םינכש ערעזדנּוא ייּב הּפרח ַא ןרָאװעג ןענייז רימ*

 .עקימּורַא ערעזדנוא ײּב טָאּפש ַא ןּוא רעטכעלעג ַא
 ?דנַאנַאכָאנ ןענערעצ ּוטסעװ טָאג ןענַאװ זיִּבי
 ?ןרָאצ ןייד רעייפ ַא יװ ןענערּב טעװ
 רעקלעפ יד ףיוא ןרָאצמירג ןייד סיוא סיני
 ,טינ ךיד ןענעק סָאװ
 ןכײרגיניק יד ףיוא ןּוא
 .ןעמָאנ ןייד טינ ןפּור סָאװ
 ,בקעי ןסעגעגפיוא טָאה עמ םורָאװי

 .טסיװרַאפ יז ןּבָאה גנּוניוװ ןייז ןּוא
 ,עקידרעירפ יד ןּופ .דניז יד ןענָאמרעד טינ זדנּוא טסלָאי
 ,גנּומירַאּברעד ןיײד ןעמּוקנגעקטנַא ודנּוא לָאז ךיג
 .רעײז ןלַאפעג ןענייז רימ םורָאװ
 ,ףליה רעזדנּוא ןּופ טָאג ,יײּב ודנּוא ייטשי

 ,ןעמָאנ ןַײד ןּופ דובּכ םעד ּבילּוצ
 ,דניז ערעזדנּוא ףיֹוא רּפכמ ײז ןּוא ,ליצמ ודנּוא ײז ןּוא
 .ןעמָאנ ןייד ןגעװ ןּופ
 :רעקלעפ יד ןגָאז ןלָאז סָאװ ךָאניי

 ?טָאג רעײז זיא ּוװַא
 ערעודנּוא רַאפ רעקלעּפ יד ןשיװצ ןרעװ טסּוװַאּב לָאז

 ,ןגיוא
 .טכענק ענײד ןּופ טּולּב םענעסָאגרַאפ םעד רַאפ המקנ יד
 ,םענעגנַאֿפעג ןּוּפ ןצכערק סָאד ריד רַאפ ןעמּוק לָאזיי

 יד ןּבעל וָאל םערָא ןייד ןּופ טײקסיױרג רעד טױל
 ,טוט םּוצ עטײרּבעגנָא
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 רעייז ןיא קיכַאפנּביז םינכש ערעזדנּוא םּוא רעק ןּואי*
 ,םעווּב

 .טָאג ,טרעטסעלעג ךיד ןּבָאה יז סָאװ גנורעטסעל רעײז
 ,גנורעטיפ ןיײד ןּופ ףָאש יד ןּוא ,קלָאפ ןייד רימ ןּוא;י

 ,קיּבײא ףיוא ןעקנַאד ריד ןלעװ
 .ּביױל ןַײד ןלײצרעד רימ ןלעװ תורֹוד-רֹוד ףיוא

 ןופ ;תּודֵע-םיִנַשֹוש ףיוא ,רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפ: פ
 .רֹומזִמ ַא ןפָסָא

 ;םענרַאפ ,לארׂשי ןּופ ךּוטסַאּפ ּודי
 ,ףסֹוי ףָאש יװ ױזַא טסריפ סָאװ ּוד
 .סױרַא ןייֵש ,םיבּורּכ יד רעּביא טסציז סָאװ ּוד
 ןײד קעװרעד השנמ ןּוא ןימינּב ןּוא םירפא רַאפ סױרַאפי

 | ,הרובג
 .ףליה ּוצ זדנוא םּוק ןּוא

 | ,ףיוא רעדיװ ודנּוא טכיר ,טָאגי
 .ןרעװ ןפלָאהעג ןלָאז רימ זַא ,םינּפ ןייד טכײלרעד ןּוא

 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג ּוד הוהי* -
 ןייד .ןּופ הליפּת רעד ףיוא ןענערעצ ּוטסעװ ןענַאװ זיּב

 פ ?קלָאפ
 ,ןרערט ןּופ טיורּב טימ טוײּפשעג ײז טסָאה"

 .ןרערט זײװסרעמע ןעקנירט טכַאמעג ײז ןּוא
 ,םינכש ערעזודנּוא ײּב דײרעג םּוצ זדנּוא טסכַאמי

 .ןָא ךיז ןכַאל םיאנוָׂש ערעזדנּוא ןּוא
 ,ףיוא רעדיװ זדנּוא טכיר ,תֹואָבצ ןּופ טָאג;
 .ןרעװ ןפלָאהעג ןלָאז רימ זַא ,םינּפ ןייד טכיײלרעד ןּוא

 ,םִיַרצִמ ןּופ ןגױצעגסױרַא ּוטסָאה קָאטשנײװ ַאי -
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 .טצנַאלפעגנייַא םיא ןּוא ,רעקלעפ ןּבירטרַאפ טסָאה
 ,"םיא רַאפ טמַארעגּפָא טסָאה*"

 ,ןעלצרָאװ ענײז טלצרָאװעגנייַא טָאה רע ןּוא
 .דנַאל סָאד טליפעגנָא ןּוא
 ,ןטָאש ןייז ןּופ ןרָאװעג טקעדרַאפ ןעניײז גרעּב יד!*

 .טָאג ןּופ ןרעדעצ ןעװעג ןענייז ןגײװצ ענייז ןּוא
 ,םי םּוצ זיּב רעטיר ענייז טזָאלעגסױרַא טָאה רעיי

 .ןצָארּפש ענייז ךייט םּוצ זיּב ןּוא
 ,ןעמַאצ ענײז ןכָארּבעצ ּוטסָאה סָאװרַאפ;י

 ?ןּבײלקמּורַא םיא ןלָאז רעײגגעװ עלַא זַא
 ,ּפָא םיא טסערפ דלַאװ ןּופ ריזח רעד!

 .םיא ףיוא ךיז טרעטיפ דלעפ ןּופ גנונעמדיװ יד ןּוא
 ,ךיד טעּב ךיא ,םּוא ךיז רעק ,תֹואָבצ ןּופ טָאג;

 ,קָאטשנײװ ןקיזָאד ןפיוא טכַא ּביג ןּוא ,עז ןּוא למיה ןּופ גּול
 -עגנייַא טָאה עטכער ןייד סָאװ סָאד קיטסעפַאּב ןּוא;*

 ,טצנַאלפ
 ריד טסָאה ּוד סָאװ גײװצ םעד ּבײהרעד ןּוא

 .טלײװרעדסױא
 ;ןטינשעגּפָא זיא רע ,טנערּברַאפ רעייפ ןּופ זיא רעיי

 .רעטנּוא ײז ןעיײג םיִנּפ ןײד ןּופ רעזייּב םעד ןּופ
 / ,טנַאה רעטכער ןײד ןּופ ןַאמ םעד ףיוא ןייז טנַאה ןייד לָא*

 ריד טסָאה ּוד סָאװ דניקנשטנעמ םעד ףיוא
 ,טלײװרעדסױא

 ;ריד ןּופ ןרעקּפָא טינ ךיז ןלָאז רימ זַאי
 .ןעמָאנ ןייד ןפּור רימ זַא ,ןּבעלפיוא ודנּוא טסלָאז

 ,ףיוא רעדיװ זדנּוא טכיר ,תֹואָבצ ןּופ טָאג ּוד הוהיי"
 .ןרעװ ןפלָאהעג ןלָאז רימ זַא ,םינּפ ןײד טכײלרעד

 .ָהיֶנָפְל ָתיִנְּפ :ליּפשטרָאװ *

8 
: 
: 
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 .ןפֶסֶא ןּופ ;תיִּתִג ףיוא ,רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפי אפ
 ,טײקרַאטש רעזדנּוא טָאג ּוצ טגניזי

 .בקעי ןּופ טָאג םעד ּוצ טלַאש
 ,קױּפ ַא ףיוא טליּפש ןּוא ,גנַאזעג ַא ףיוא טּבייהי
 .רַאטיג ַא טימ ףרַאה רעסיז ַא ףיוא
 ,שדֹוח-שאר םּוא רפֹוש ַא טזָאלּבי
 .בוט-םוָי רעזדנוא ּוצ שדֹוח ּבלַאה ןיא
 ,לארׂשי רַאפ קָח ַא זיא סָאד םורָאװי
 .בקעי ןּופ טָאג םעד ןּופ ץעזעג ַא
 ,טכַאמעג סע רע טָאה ףסֹוי ןיא תודע ןַא

 .םִיַרצִמ דנַאל ףיוא סױרַא זיא רע ןעװ זַא
 .טרעהעג טנַאקַאּבמּוא רימ ךַארּפש ַא ךיא ּבָאה
 ,טסַאל ןּופ ןקּור ןייז ןָאטענּפָא ּבָאה ךיא;!
 .ּברָאקגָארט םעד ןּופ קעװַא ןלָאז טנעה ענייז
 ,ןגױצעגסױרַא ךיד ּבָאה ךיא ןּוא ,טיונ ןיא ןפּורעג טסָאה*
 ןופ שינעגרָאּברַאּפ רעד ןּופ טרעפטנעעג ריד ּבָאה ךיא

 .רענּוד
 .הָלָס .הָבירמ ןּופ ןרעסַאװ יד ייּב טװּורּפעג ךיד ּבָאה ךיא
 ,ןענערָאװ ךיד לעװ ךיא ןּוא ,קלָאפ ןיימ ,רעה'
 !ןרעהּוצ רימ טסלָאז ּוד ןעװ ,לארׂשי
 ,ריד ייּב ןייז טינ לָאז טָאג רעדנַא ןייק'"

 ,טָאג ןדמערפ ןייק ּוצ ןקּוּב טינ ךיז טסלָאז ןּוא
 טָאג ןיײד הוהי ןיּב ךיא:י

 ;םִיַרצִמ דנַאל ןּופ טכַארּבעגפיוא ךיד טָאה סָאװ
 ליומ ןייד טײרּב ףיוא ךַאמ
 ".ןליפנָא סע לעװ ךיא ןּוא

 ,לוק ןיימ וצ טרעהעגוצ טינ טָאה קלָאפ ןיײמ רעּבָאי
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 .,רימ ּוצ טקיליװעגניַא טינ טָאה לארׂשי ןּוא
 יטרַאּפשעגנײַא רעד ןיא טוָאלעג יײרפ םיא ּבָאה ךיא ןּוא;*

 ,ןצרַאה ןייז ןּופ טייק
 .ןטָארַאּב ערעײז טול ןייג ןלָאז יז
 : ,רימ ּוצ ןרעהּוצ טלָאװ קלָאפ ןיימ ןעוװי*

 !ןייג ןגעװ עניײמ ןיא טלָאװ לארׂשי ןעװ
 ,טנייפ ערעײז טקינעטרעטנּוא ךיג טלָאװ ךיא:

 .טנַאה ןיימ טרעקעג רעקירד ערעײז ףיוא ןּוא
 ,םיא רַאפ ןעגנַאגעגנייַא ןטלָאװ טָאג ןּופ םיאנוָׂש יד!

 .קיּבײא ןעװעג טלָאװ ףָארטש רעיײז ןּוא
 ;ץײװ ןּופ סטעפ םעד טימ טוייּפשעג ןעמ טלָאװ םיא ןּואיי

 | .טקיטעועג קינָאה טימ ךיא טלָאװ ךיד ולעפ ןּופ ןּוא

 | .ןפֶסָא ןּופ רומזִמ ַאי בפ
 | | ,טָאג ןּופ הדע רעד ןיא טייטש טָאג
 .ןטּפשמ רע טּוט רעטכיר יד ןּופ ןטימ ןיא
 | ,טכערעגמּוא ןטּפשמ ריא טעװ ןענַאװ זיִּב

 | .הָלָּס ?םיעשר יד ןּופ םינּפ םעד ןעניוש ןּוא
 | ,םותָי םעד ןּוא ןַאמערָא םעד טכער טּוטי
 / .טכערעג טכַאמ ןקיטפרעדַאּב םעד ןּוא ןטקירדעג םעד
 | ,ןויבא םעד ןּוא ןַאמערָא םעד ןענירטנַא טכַאמי

 | .ליצמ טייז םיעשר יד ןּופ טנַאה רעד ןּופ
 ,טינ ןעײטשרַאפ יז ןּוא ,טינ ןסײװ יי
 | ;םּוא יז ןעיײנ שינרעטצניפ ןיא
 | .םּוא ןלַאפ דרע רעד ןּופ ןטסעפטנּורג עלַא
 | ,ריא טייז רעטעג ,טנָאזעג טלָאװ ךיא*

 | .עלַא ריא טייז ןטשרעּביױא םעד ןּופ ןיז ןּוא
 ,ןּברַאטש ריא טעװ שטנעמ ַא יװ ױזַא רעּבָאי
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 ."ןלַאפ ריא טעװ ןרַאה יד ןּופ רענייא יו ןּוא

 ,דרע יד טּפשמ ,טָאג ,ףיוא ייטש*
 .ּברַא ןײד ןענייז רעקלעפ עלַא םורָאװ

 .ןפֶסָא ןּופ רומָמ ַא ,גנַאזעג ַאפ
 ,ליטש יז טינ ,טָאג;

 .טָאג ,ןעּור טינ ןּוא ןגיײװשרַאפ טינ טסלָאז
 ,ןעלמּוט טנייפ עניײד ,עו םורָאװ*

 .ּפָאק םעד ףיוא ןּבייה םיאנוָׂש עניײד ןּוא
 ,קיטסיל ךיז ײז ןעדֹוס קלָאפ ןייד ןגעקַאי

 .עטצישַאּב ענייד ןגעקַא ךיז ןהצע ײז ןּוא
 | ,טמּוק :טגָאזעג ןּבָאה ייז*
 ,קלָאפ ַא ןייז ןּופ ןגיליטרַאפ יז רימָאל ןּוא
 .לארׂשי ןעמָאנ רעד ןרעװ טכַאדעג טינ לָאז רעמ זַא
 ,ןצרַאה ןייא טימ הצע ןַא ןטלַאהעג ןּבָאה יז םורָאװ"
 .ןסילש ײז ןעּוט דנוּב ַא ריד ןגעק
 ,םִילַאעמשִי יד ןּוא ,םֹודָא ןּופ ןטלעצעג ידי

 ;םירגַה יד ןּוא ,בָאֹומ
 ,קֵלָמַע ןּוא ,ןֹומַע ןּוא ,לֶבגּי

 .רֹוצ ןּופ רעניֹוװַאּב יד טימ תֶׁשֶלֹּפ
 ;ײז טימ טפעהַאּב ךיז טָאה רּושַא ךיוא*
 .הָלָס .טֹול ןּופ רעדניק יד ּוצ םערָא ןַא ןענייז יז

 ,ןִידִמ ּוצ יװ ױזַא יז ּוצ וי
 ,יױֹושיק ךייט םייּב ןעניבַי ּוצ יװ ,ןָארסיס ּוצ יװ
 ,ראדְדיִע ןיא ןרָאװעג טניליטרַאפ ןענייז סָאװיי

 .בדרע רעד ףיוא טסימ יװ ןרָאװעג
 ,בָאז יװ ןּוא בֵרֹוע יװ טײללדַא ערעײז ךַאמי -

 ;ןטשריפ ערעייז עלַא ,יעָנּומלַצ יו ןּוא חַבֶז יװ ןּוא
 .21 ,ח-ז םיטפֹוש עז: .הָמָדֲאָל ןָמֹד :ליּפשטרָאװ : .ה--ד טיטפֹוש עז =
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 ודנּוא רַאפ ןעשרי רימָאל :ןגָאז סָאװ יד:*
 .טָאג ןּופ ןעגנּוניֹוװ יד

 ,ּבױטשלּבריװ יװ ײז ךַאמ ,טָאג ןיימ;+
 .טניוו ןרַאפ ײרּפש יװ

 ,דלַאװ ַא טנערּברַאפ סָאװ רעייפ ַא יוו:*
 ,גרעּב יד טרעקַאלפעצ סָאװ םַאלפ ַא יו ןּוא

 ,םערּוטש ןײד טימ ןגָאיכָאנ יז ּוטסלָאז ױזַא:*
 .ןקערשרעד יײז רעטיװעג ןײד טימ ןּוא
 ,דנַאש טימ םינּפ רעײז ליפיי

 | .טָאג ,ןעמָאנ ןייד ןכּוז ןלָאז יז זַא
 ,קיּבײא ףיוא ןרעװ ןקָארשרעד ןּוא טמעשרַאפ ײז ןלָא*

 .ןייגרעטנּוא ןּוא ןרעװ דנַאש ּוצ ײז ןלָאז ןּוא
 . ,הוהי זיא ןעמָאנ ןייד סָאװ ןײלַא ּוד זַא ןסיװ ײז ןלָאז ןּוא:*

 .דרע רעצנַאג רעד רעּביא רעטסכעה רעד טסיּב

 רעדניקיד ןּופ ;תיּתְגףיוא ,רעטסײמגנַאזעגםעד רַאפי ךפ
 .רומזִמ ַא חַרֹק ןּופ

 ,ןעגנּוניֹוװ ענײד ןענייז ּביל יוי
 !תֹואָבצ ןּופ טָאג
 סיוא טייג ןּוא טרַאג לעז ןיימ!
 ;טָאג ןּופ ןפיוה יד ךָאנ
 ןעגניז ּבײל ןיימ ןּוא ץרַאה ןיימ
 .טָאג ןקידעּבעל םּוצ
 ,םייה ַא טניפעג לרעּפש ַא וליּפַאי

 ,ךיז רַאפ טסענ ַא ּבלַאװש ַא ןּוא
 ,עגנּוי עריא ןיהַא טּוט יז ּוװ
 ,תֹואָבצ ןּופ הוהי ,תוחּבומ עניײד ייּב
 .טָאג ןיימ ןּוא גיניק ןיײמ
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 ;זיוה ןיד ןיא ןציז סָאװ יד ּוצ ליֹוװי
 .הָלָס .ןּבױל ךיד ײז ןלעװ דימּת

 ,ריד ןיא זיא טײקרַאטש רעײז סָאװ ןשטנעמ יד ּוצ ליֹווְ
 .ןצרַאה רעײז ןיא ןענייז ןגעװ זעניײדנ סָאװ
 ,אָכָּב לָאט םעד קידנעײגכרּודי
 ;לַאװק ַא רַאפ םיא ײז ןכַאמ
 .תוכרּב טימ םיא טדײלקַאּב ןגערירפ ַא ,ָאי

 ,טײקרַאטש ּוצ טײקרַאטש ןּופ ןעייג
 .ןֹויִצ ןיא טָאג רַאפ ךיז ןזײװ יז

 ,הליפּת ןיימ ּוצ רעה ,תֹואְבצ ןּופ טָאג ּוד הוהיי
 .הָלָס .בקעי ןּופ טָאג ּוד ,םענרַאפ
 ,עז ,דליש רעודנּוא טָאגי

 .ןטּבלַאזעג ןייד ןּופ םינּפ םעד ףיוא קּוק ןּוא
 ןפיוה עניײד ןיא גָאט ַא רעסעּב םורָאװיי

 ;חװשרעדנַאנ טנזיוט רעדייא
 זױה ןיא לעװש םיּב ןײטש טלײװעגסױא טלָאװ ךיא

 טָאג ןיימ ןּופ
 .טכערמּוא ןּופ ןטלעצעג ןיא ןעניֹוװ רעדיײא
 ,הוהי טָאג זיא דליש ַא ןּוא ןּוז ַא םורָאװ*

 ;הוהי טיג דובּכ ןּוא ןח
 סטּוג ןייק טינ טדײמרַאפ רע
 .טײקכַאלרע ןיא ןעײג סָאװ יד ןּופ
 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג

 .ריד ףיוא ךיז טרעכיזרַאּפ סָאװ ןשטנעמ םעד ּוצ ליֹוו

 חַרֹק ןּופ רעדניק יד ןּופ ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפי הפ
 .רומזִמ ַא



 ,קלָאפ ןייד ןּופ דניז יד ןּבעגרַאפ טסָאהו

 14-2 הפ / יםקלהת

 ,ידנַאל ןיײד ,טָאג ,טקיליװַאּב טסָאה;
 .בקעי ןּופ טפַאשנעגנַאפעג יד טרעקענמוא טסָאה

 .הָלָס .םיאטח עלַא ערעײז טקעדרַאפ טסָאה
 וָגֹור ןײד לַא ןָאטעננײא טסָאהי
 .ןרָאצמירג ןייד ןּופ טרעקענּפָא ךיז טסָאה
 ,ףליה רעזדנוא ןּופ טָאג ,ףיוא רעדיװ ודנּוא טכיר*

 .ודנוא ןגעק סעּכ ןייד רעטשרַאפ ןּוא
 ?ןדנּוא ףיוא ןענערעצ ּוטסעװ קיּביײא ףיוא יצ*
 ?תורֹוד-רֹוד ףיוא סעּכ ןייד ןעיצ ּוטסעװ
 ,רעדיװ ןּבעלפיוא טינ זדנּוא ּוטסעװ יצי

 ?ריד טימ ןעיירפ ךיז לָאז קלָאפ ןייד זַא
 | ,דסח ןייד ,טָאג ,ודנּוא זיו

 .ןּבעג ודנּוא ּוטסלָאז ףליה ןייד ןּוא

 ;טדער הוהי טָאג סָאװ רעה ךיא'*
 רַאפ ןּוא קלָאפ ןייז רַאפ דירפ טדער רע ,רָאװרַאפ

 ;עמורפ ענייז
 . .טײקשירַאנ ּוצ ןרעקמּוא טינ ךיז ןלָאז יז רָאנ
 ,העּושי ןייז זיא רעטכרָאפ ענייז ּוצ טנָאנ רָאגי

 .דנַאל רעודנּוא ןיא ןעּור לָאז דובּכ ידּכ
 ,טנגענַאּב ךיז ןּבָאה תמא ןּוא דָאנעגי

 .טשּוקעצ ךיז ןּבָאה םולש ןּוא טיײקיטכערעג
 ,דרע רעד ןּופ טצָארּפש תמאי*

 .למיה ןּופ טנּול טיײקיטכערעג ןּוא
 ,סטּוג ןּבעג טעװ טָאג ,ָאיי*

 .טכּורפ ריא ןּבעג טעװ דנַאל רעודנּוא ןּוא
 ,סױרַאפ םיא ןייג טעװ טייקיטכערעג*

 .טירט ענייז גע ןיא ןעװעריק ןּוא
 .ףֶצְרַא ָתיִצְר :ליּפשטרָאװ *
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 .ןדוד ןּופ הליפּת ַאי ןַפ
 ,רימ רעפטנע ,רעיוא ןייד ,טָאג ,ּוצ גיינ
 .ךיא ןיּב קיטּפרעדַאּב ןּוא םערָא םורָאװ
 ,םּורפ ןיּב ךיא םורָאװ לעז ןיימ טיהַאּבי
 ךיז טרעכיזרַאפ סָאװ טכענק ןייד ,טָאג ןיימ ּוד ,ףלעה

 .ריד ףיוא
 ,טָאג ,ךימ קילעוטיײל:
 .גָאט ןצנַאג ַא ךיא ףּור ריד ּוצ םורָאװ
 ,טכענק ןייד ןּופ לעז יד יירפרעד+
 .לעז ןיימ ףיוא ךיא ּבייה ,טָאג ,ריד ּוצ םורָאװ
 ,קיּבעגרַאפ ןּוא טּוג טסיּב ,טָאג ,ּוד םורָאװי

 .ךיד ןפּור סָאװ עלַא ּוצ קידָאנעגליפ ןּוא
 ,הליפּת ןיימ ,טָאג ,םענרַאפי

 .ןטעּבעג עניימ ןּופ לוק םעד ּוצ ךרָאה ןּוא
 ,ךיד ךיא ףּור טיונ ןּופ גָאט ןיאי
 .ןרעפטנע רימ טסעוװ ּוד םורָאװ
 ,רעטעג יד ןשיװצ ,הוהי ,ּוד יװ ַאזַא ָאטיני

 .םיׂשעמ ענײד יװ ױזַא ָאטינ ןּוא
 ,טכַאמעג טסָאה ּוד סָאװ רעקלעפ עלַא?
 ,טָאג ,ריד רַאפ ןקּוּב ךיז ןּוא ןעמּוק ןלעװ
 .ןעמָאנ ןייד ּוצ דובּכ ןּבעג ןּוא

 ,רעדנּוװ טסּוט ןּוא ,ּוטסיּב סיורג םורָאװי -
 .ןײלַא טָאג ּוד

 ,תמא ןיײד ןיא ןייג לָאז ךיא ,געװ ןייד ,טָאג ,ךימ ןרעליי -
 .ןעמָאנ ןייד ןטכרָאפ ּוצ ץרַאה ןיימ קיצנײא
 ,ןצרַאה ןצנַאג ןיימ טימ ,טָאג ןיימ ,ןּבױל ךיד לעװ ךיא:*

 .קיּבייא ףיוא ןעמָאנ ןייד ןכַאלרע ןּוא
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 ,רימ ּוצ דסח ןײד זיא סיורג םורָאװ;י
 רעפיט רעד ןּופ לעז ןיימ ןעװעג ליצמ טסָאה ןּוא

 .דרערעטנוא

 ,רימ ףיוא ןענַאטשעגנָא ןענייז עקיליװטּומ ,טָאג;*
 ,ןּבעל ןיימ ןכּוז רעּוטטלַאװעג עדנַאּב ַא ןּוא
 .ךיז ןגעקטנַא טינ ךיד ןטלַאה ײז ןּוא
 ןּוא רעקידמירַאּברעד ַא טסיּב טָאג ּוד רעּבָאי*

 ,טָאג רעקילעזטײל
 טפַאשײרט ןּוא דָאנעג ןיא ךײר ןּוא ןרָאצ ןיא ןטלַאהעגנײַא
 ,ךימ קילעזטײל ןּוא ,רימ ּוצ ךיז רעקיי

 ,טכענק ןײד ּוצ טײקרַאטש ןייד ּבינ
 .טסניד ןייד ןּופ ןּוז םעד ףלעה ןּוא
 ,ןטּוג םּוצ ןכײצ ַא רימ ךַאמיי

 ,ןרעװ טמעשרַאפ ןּוא םיאנוָׂש עניימ ןעז ןלָאז ןּוא
 .טסײרטעג ךימ ןּוא ןפלָאהעג ךימ טסָאה טָאג ּוד זַא

 .דיל ַא ;רֹומזִמ ַא חרק ןּופ רעדניק יד ןּופ* ןֵפ
 .גרעּב עקילײה יד ףיוא זיא טסעפטנּורג ןייז

 ןֹויִצ ןּופ ןרעיוט יד ּביל טָאה טָאו/
 .בקעי ןּופ ןעגנּוניֹוװ עלַא ןּופ רעמ
 ,ריד ןּופ טדערעג טרעװ סקיטכַארּפי

 .הָלָס .טָאג ןּופ טָאטש ּוד
 ;עטנַאקַאּב עניימ רַאפ לבָּב ןּוא בַהַר ןָאמרעד ךיאי
 :שּוּכ טימ רֹוצ ןּוא ,תֶשלּפ זיא טָא
 ."ןרָאװעג ןרָאּבעג ריא ןיא זיא רעקיזָאדרעד,
 :טגָאזעג טרעוו ןֹויִצ ןּופ רעּבָא;
 ,ןרָאװעג ןרָאּבעג ןטרָאד זיא רענעי ןּוא רעד,
 ."יז טקיטסעּפַאּב ןײלַא רעטשרעּביױא רעד ןּוא

 :ו
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 :רעקלעפ יד ןּבײרשרַאפ םייּב טלײצ טָאג?
 .הָלָס .ןרָאװעג ןרָאּבעג ןטרָאד זיא רעקיזָאדרעד

 ןעגניז רעליּפשנטײלפ יװ ױזַא ,ָאי
 .ריד ןּופ דײװעגניא עניײמ עלַא

 רַאפ ;חַרֹק ןּופ רעדניק יד ןּופ רומזִמ ַא ;גנַאזעג ַא; חפ
 ַא ;תֹונַעְל תֵלחַמ ףיוא ,רעטסײמננַאזעג םעד
 .יחָרוָא םעד ןֶמיֵה ןּופ גנוטכַארטַאּב

 ,ףליה ןיימ ןּופ טָאג ּוד הוהיי -
 ,ריד רַאפ טכַאנ ײּב יירש ךיא תעּב
 ;ריד רַאפ הליפּת ןיימ ןעמּוק לָאװי -

 .ףּור ןיימ ּוצ רעוא ןײד גיינ
 ,לעז ןיימ זיא ןקילגמּוא טימ טַאז םורָאװי

 .טכיײרגרעד דרערעטנּוא רעד ּוצ טָאה ןּבעל ןיימ ןּוא
 ,ּבּורג ןיא עטרעדינעג טימ טנכערעג רעװ ךיא?
 ,חֹוּכ ןָא שטנעמ ַא יװ ןרָאװעג ןיּב ךיא
 ;םיתמ ןשיװצ רעטרעדנוװעגּפָא ןַא

 ,רבק ןיא ןגיל סָאװ ענעגָאלשרעד יװ
 ,רעמ טינ ײז טסנָאמרעד ּוד סָאװ
 .ןטינשרַאפ טנַאה ןייד ןּופ ןעניײז יז ןּוא

 ,ּבּורג רעטשרעטנוא רעד ןיא ןָאטעגנײרַא ךימ טסָאה'
 .ןשינעפיט ןיא ,ןשינרעטצניפ ןיא
 ,ןרָאצמירג ןייד טגײלעגנָא ךיז טָאה רימ ףיוא*

 .הָלָס .רימ ףיוא ּוטסקירד ןדניא עניײד עלַא ןּוא
 ,רימ ןּופ עטנַאקַאּב עניימ טרעטײװרעד טסָאהי
 ;ײז ייּב טיײקידרעװמּוא ןַא טכַאמעג ךימ טסָאה
 .ןײגסױרַא טינ ןעק ןּוא טרַאּפשעגניַא ןיּב ךיא
 ;ןייּפ ןּופ טכַאמש גיוא ןיימ:י
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 ,גָאט עלַא ,טָאג ,ןפּורעג ךיד ּבָאה ךיא
 .טנעה עניימ ריד ּוצ טײרּפשעגסױא ּבָאה ךיא
 ?רעדנּוװ ןָאט םיתמ רַאפ ּוטסעװיי

 .הָלָס ?ןּביױל ךיד ןייטשפיוא ןלעװ עטיוט יד יצ
 ?דסח ןייד רבק ןיא ןרעװ טליײצרעד טעוװיי

 ?גנַאגרעטנּוא ןיא טפַאשײרט ןייד
 !רעדנּוװ עניײד שינרעטצניפ רעד ןיא ןרעװ טנַאקַאּב ןלעוװי*

 ?ונוסעגרַאפ ןּופ דנַאל ןיא טיײקיטכערעג ןייד ןּוא

 ,ךיא ײרש ,טָאג ,ריד ּוצ ,ךיא רעּבָא-*
 .הליפּת ןיימ ריד רַאפ טמּוק ןגרָאמירפ ןיא ןּוא
 ?לעו ןיימ ,טָאג ,ּוטסזָאלרַאפ סָאװרַאפ*

 ?רימ ןּופ םינּפ ןיײד ּוטסגרָאּברַאפ
 ;ןָא טנגּוי ןּופ ןייַא יג ןּוא טקירדעג ןיּב ךיא:*

 .טלּודעצ ןיּב ךיא ,המיא ןייד גָארט ךיא
 ,רעּבירַא ןרָאצמירג ןייד זיא רימ רעּביאיי

 .ןטינשרַאפ ךימ ןּבָאה ןשינעקערש ענייד
 ,גָאט ןצנַאג ַא רעסַאװ ַא יװ טלגנירעגמורַא ךימ ןּבָאה ייזי*

 .ןעמּונעגמּורַא ךימ םענייא ןיא ןּבָאה יז
 ,רבח ַא ןּוא טניירפ ןטּונ ַא רימ ןּופ טרעטײװרעד טסָאה;י

 .שינרעטצניפ יד זיא טפַאשטנַאקַאּב ןיימ

 .יחָרוָא םעד ןְתיִא ןּופ גנּוטכַארטַאּב ַאי טפ
 ,ןעגניז קיּבײא ךיא לעװ טָאג ןּופ םידסח ידי

 / טּפַאשײרט ןייד ןכַאמ טנַאקַאּב ךיא לעװ תורֹוד-רֹוד ףיוא
 .ליומ ןיימ טימ

 ,דָאנעג יד זיא טיוּבעג קיּבײא ףיוא :גָאז ךיא םורָאװ*
 :טּפַאשײרט ןיײד טקיטסעפַאּב ּוטסָאה ײז ןיא ,ןעלמיה יד
 ,ןטלײװרעדסױא ןיימ ּוצ דנּוּב ַא ןסָאלשעג ּבָאה ךיא*
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 :טכענק ןיימ דוד ּוצ ןרָאװשעג ּבָאה ךיא
 ,ןעמָאז ןייד ןלעטשפיוא ךיא לעװ קיּביײא ףיוא?

 .הֶלָס .ןָארט ןייד ןעיוּבפיוא ךיא לעװ תורֹוד-רֹוד ףיוא ןּוא

 ,טָאג ,רעדנּוװ עניײד ןּביױל ןעלמיה יד ןּואי
 .עקילײה יד ןּופ גנּולמַאזנייַא רעד ןיא טפַאשײרט ןייד ךיוא
 ?הוהי ּוצ ןכײלג ךיז ןעק למיה ןיא רעװ םורָאװי
 ?עקיטכַאמ יד ןשיװצ הוהי ּוצ ןכילגעג זיא רעװ
 .עקילײה יד ןּופ טָארַאּב םעד ןיא רעײז קיטכרָאפ זיא טָאג;

 .עקימּורַא ענייז עלַא רַאפ קידארֹומ ןּוא
 ,תֹואָבצ ןּופ טָאג ּוד הוה"
 ?הִי ,ּוד יװ קרַאטש יװַא זיא רעװ
 .ריד םּורַא דנּור ןענייז עיײרטעג ענייד ןּוא

 ,םי ןּופ טייקצלָאטש רעד רעּביא טסקיטלעװעג ּודיי
 .ןליטשנייַא יז ּוד טסּוט ,ךיז ןּבייה ןלעװ ענייז זַא
 ,בֵהֵר ,םענעגָאלשרעד ַא יװ טקירדעצ טסָאה וד:י

 .טנייפ ענייד טײרּפשעצ ּוטסָאה םערָא ןקרַאטש ןייד טימ
 ;דרע יד ךיוא ןייד ,למיה רעד זיא ןייד:*

 .טסעפטנורגעג ּוד טסָאה ײז טייקלּופ ריא ןּוא טלעו יד
 ,ןפַאשַאּב ּוד טסָאה ייו-םורָד ןּוא ןופצ:*

 .ןעמָאנ ןייד ןּופ ןעגניז ןֹומרָח ןּוא רֹובָּת
 ,הרּובג טימ םערָא ןַא טסָאה ּודי*

 .ןּביוהרעד זיא עטכער ןיײד ,קרַאטש זיא טנַאה ןיײד
 ןייד ןּופ לעטשעג סָאד ןענייז טײקיטכערעג ןּוא טכערי*

 ,ןָארט
 .םינּפ ןיײד רַאפ ןענייז תמא ןּוא דָאנעג

 ,טײקילעוטײל ףיידנ סײװ סָאװ קלָאפ םעד ּוצ ליֹוװי*
 .םינּפ ןייד ןּופ טכיל ןיא ,טָאג ,ןעיײג סָאװ
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 ,גָאט ןצנַאג ַא ךיז יז ןעיירפ ןעמָאנ ןייד טימיי

 .ןּביוהרעד ײז ןרעװ טײקיטכערעג ןייד ךרּוד ןּוא
  רעודנּוא ןּביױהרעד טרעװ טײקיליװטּוג ןײד ךרּוד ןּוא | ,טײקרַאטש רעייז ןּופ טכַארּפ יד טסיּב ּוד םורָאװ;*

 ,דליש רעזדנּוא זיא רע ,טָאג םורָאװיי | .ןרָאה
 .גיניק רעזדנּוא זיא רע ,לארׂשי ןּופ רעקילײה רעד ןּוא

 ,עמּורפ ענײד ּוצ טדערעג גנּואעז ַא ןיא לָאמַא טסָאהי
 / ףיוא ףליה ןָאטעגפױרַא ּבָאה ךיא :טגָאועג טסָאה ןּוא

 | ,רוּביִג ַא
 .קלָאפ ןּופ ןטלײװרעדסױא ןַא ןּביױהרעד ּבָאה ךיא
 ,טכענק ןיימ דוד ןענּופעג ּבָאה ךיא*:

 ,טּבלַאועג םיא לייא ןקילײה ןיימ טימ ּבָאה ךיא
 ,םיא טימ טסעפ ןייז לָאז טנַאה ןיימ ןַאי*

 .ןקרַאטש םיא לָאז םערָא ןיימ ןּוא
 ,םיא ןּופ ןענָאמ טינ לָאז טנייפ ןייק**

 . .ןקינײּפ טינ םיא לָאז רעלװַעַאּב ןייק ןּוא
 ,םיא רַאפ ןּופ רעקירד ענייז ןסיוטשעצ לעװ ךיא ןּוא**

 .ןגָאלש ךיא לעװ םיאנוָׂש ענייז ןּוא
 ,םיא טימ ןייז ןלעװ דסח ןיימ ןּוא טפַאשײרט ןיימ ןּואי

 .ןרָאה ןייז ןרעװ ןּביוהרעד טעװ ןעמָאנ ןיימ ךרּוד ןּוא
 ,טנַאה ןייז םי ןפיוא ןָאטּפױרַא לעװ ךיא ןּואי

 .עטכער ןייז ןכיײט יד ףיוא ןּוא
 ,ּוטסיּב רעטָאפ ןיימ :ןפּור ךימ טעװ רעײי

 ;ףליה ןיימ ןּופ ולעפ רעד ןּוא ,טָאג ןיימ
 ,רוָכּב ןרַאפ ןכַאמ םיא לעװ ךיא ךיוא**

 .דרע רעד ןּופ םיכלמ יד רעּביא ןטסכעה ןרַאפ
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 ,דסח ןיימ ןטיה םיא ךיא לעװ קיּבײא ףיוא*י
 .יירטעג ןּבײלּב םיא טעװ דנֹוּב ןיימ ןּוא
 ,ןעמָאז ןייז קידנעטש ןטלַאהנָא לעװ ךיא ןּוא

 .ןעלמיה יד ןּופ געט יד יװ ןָארט ןייז ןּוא
 ,הרֹוּת ןיימ ןוָאלרַאפ ןלעװ רעדניק ענייז זַא:

 ;ןייג טינ ײז ןלעװ ןצעזעג עניימ ןיא ןּוא
 ,ןכעװשרַאפ ײז ןלעװ םיקּוח עניימ ןַא*

 ;ןטיה טינ ײז ןלעװ טָאּבעג עניימ ןּוא
 ,ךערּברַאפ רעײז טּור ַא טימ ןפָארטש ךיא לעװיי

 .דניז רעײז ןגָאלּפ טימ ןּוא
 ,םיא ןּופ ןרעטשרַאפ טינ ךיא לעװ דסח ןיימ רעּבָא*+

 .טפַאשיײרט ןיימ ןָא ןשלעפ טינ ןּוא
 ,דנּוּב ןיימ ןכעװשרַאפ טינ לעװ ךיא*י

 .ןטייּב טינ ךיא לעװ ןּפיל עניימ ןּופ זָאלסױרַא םעד ןּוא
 :טײקילײה ןיימ ןיא ןרָאװשעג ךיא ּבָאה לָאמנייאיי

 !ןדוד ןָא ןשלעפ לעװ ךיא ּביוא
 ,קיּבייא ןייז לָאז ןעמָאז ןייזיז

 .רימ רַאפ ןּוז יד יװ ןָארט ןייז ןּוא
 ,ןײטשַאּב קיּבײא רע לָאז הנבל יד יװ ױזַא*

 .הָלָס .למיה ןיא תודע רעײרטעג רעד יװ ןּוא

 ,טכַארַאפ ןּוא ןזָאלרַאפ טסָאה ּוד רעּבָא* !
 .ןטּבלַאזעג ןיײד ףיוא טנרָאצרַאפ ךיז טסָאה |
 טכענק ןײד ןּופ דנּוּב םעד ןפרָאװעגקעװַא טסָאהײ
 .ןיורק ןייז דרע רעד ּוצ טְכעװשרַאפ טסָאה |
 ,ןעמַאצ ענייז עלַא ןכָארּבעצ טסָאה*ז

 .לָּת ַא ןעגנוטסעפ ענייז ןּופ טכַאמעג טסָאה
 ,רעײנגעװ עלַא םיא ןּבָאה טּביורעצ*



 58-43 טפ םילהת 5

 .םינכש ענײז יב הּפרח ַא ןרָאװעג זיא רע
 ,רעקירד ענײז ןּופ טנַאה עטכער יד ןּביױהרעד טסָאה**

 .טנייפ ענייז עלַא טיירפרעד טסָאה
 ,דרעװש ןייז ןּופ ףרַאש םעד קירּוצ וטסטלַאה ךיוא:+

 .המחלמ ןיא ןייטשפיוא טזָאלעג טינ םיא טסָאה ןּוא
 ,טײקרעטױל ןייז טרעטשרַאפ טסָאה**

 .דרע רעד ּוצ ןָארט ןַײז טרעדיײלשעג ןּוא
 ,טננּוי ןײז ןּופ געט יד טצריקעג טסָאה!*

 .הָלֶס .טקעדַאּב השּוּב טימ םיא טסָאה

 ?דנַאנַאכָאנ ןגרָאּברַאפ ךיז ּוטסעװ ,טָאג ,ןענַאװ זיּביי
 ?ןרָאצמירג ןיײד רעייפ ַא יװ ןענערּב טעװ
 | ;רעױדעג ןיימ זיא סָאװ ,קנעדעג'*

 עלַא ןפַאשַאּב טסָאה ּוד טײקיטשינ רַאפ סָאװ ּוצ
 ,רעדניקנשטנעמ

 ?טיוט םעד ןעז טינ ןּוא ןּבעל ןעק שטנעמ רעסָאװיי
 רעד ןּופ טנַאה רעד ןופ לעז ןייז ןענירטנַא ןכַאמ
 .הָלָס ?דרערעטנּוא

 ,טָאג ,םידסח עקידרעירפ ענייד ןענייז ּוו**
 ?טּפַאשײרט ןײד ןיא ןדוד ןרָאװשעג טסָאה ּוד סָאװ
 ,טכענק ענד ןּופ גנורעטסעל יד ,טָאג ,קנעדעג'*

 ;רעקלעּפ ליפ ידלַא ןּופ םעווּב ןיימ ןיא גָארט ךיא סָאװ
 ,ןרעטסעל ,טָאנ ,טנייפ עניײד סָאװי

 .ןטּבלַאזעֶג ןיײד ןּופ טירט יד ןרעטסעל ײז סָאװ

 ,קיּבײא טָאג זיא טּביױלעגי
 !ןמָא ןּוא ןמָא
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 ינפס:רעטהיפ

 .ןַאמ ןכַאלטעג םעד השמ ןּופ הליפּת ַאי 'ִצ
 | ןעװעג ודנּוא טסיּב ּוד ,טָאג

 .תורֹוד עלַא ןיא גנּוצישַאּב ַא
 ,ןרָאװעג ןרָאּבעג ןעניײז גרעּב יד רעדייאי
 ,טלעװ יד ןּוא דרע יד ןפַאשַאּב טסָאה ּוד ןּוא -

 ,טײקיּבייא ויּב טיײקיּבייא ןּופ ןּוא
 .טָאג ּוד טסיּב
 ,טײקנגָאלשרעד זיּב ןשטנעמ םעד טסגנערּבי

 .רעדניקנשטנעמ ריא ,הבּושּת טוט :טסגָאז ןּוא
 ןגיוא ענײד ןיא זיא רָאי טנזיוט םורָאװי

 ,ןעגנַאגרַאפ זיא רע ןעוו ,גָאט רעקיטכענ רעד יװ
 .טכַאנ רעד ןיא ךַאװ ַא יו ןּוא
 :ײז ןרעװ למערד ַא יװ ,קעװַא יז טסמָארטשי
 ,ןסקַאװעג זָארג יװ ןגרָאמירפ ןיא
 -ןסקַאװעג ןּוא טילּבעג ןגרָאמירפ ןיא*
 .טרַאדרַאפ ןּוא ןטינשענּפָא טנװָא םּוצ

 ,סעּכ ןייד ןיא טדנעלרַאפ ןרעװ רימ םורָאװי
 .טּפַאכרַאפ רימ ןרעװ ןרָאצמירג ןיײד ןיא ןּוא
 ,ריד ןגעקטנַא דניז ערעודנּוא טסטלַאה?
 .םינּפ ןײד ןּופ טכיל ןרַאּפ ןשינעגרָאּברַאפ ערעודנּוא
 ,ןרָאצמירג ןַײד ןיא ןעיײגרַאפ געט ערעזדנּוא עלַא םורָאװ"

 .ךיוה ַא יװ ױזַא ןרָאי ערעזדנּוא ןקידנע רימ
 ,רָאי קיצעּביז ןענייז ײז ,ןרָאי ערעודנוא ןּופ געט ידי

 ;רָאי קיצכַא זיא ,הרּובג ןיא זַא ןּוא
 ;קילגמּוא ןּוא שינרעטַאמ זיא ץלָאטש רעײז ןּוא
 .קעװַא ןעילפ רימ ןּוא ,סע טייגרַאפ ךיג םורָאװ
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 ,סעּכ ןייד ןּופ טכַאמ יד טײטשרַאפ רעװיי
 ?ןרָאצמירג ןיײד זיא ױזַא טיײקידארֹומ ןייד יװ זַא
 ,געט ערעזדנּוא ןלײצ ּוצ קיטכיר זדנוא ןרעליי

 ,המכח ןּופ ץרַאה ַא ןגירק ןלָאז רימ ידּכ

 -?ךָאנ גנַאל יװ --טָאג ,םּוא ךיז רעקיי
 .טכענק עניײד ףיוא ךיז םירַאּברעד ןּוא
 ,דסח ןײד טימ ןגרָאמירפ ןיא ודנּוא קיטעוי*

 . ערעזדנּוא עלַא ןיא ךַאליײרפ ןייז ןּוא ןעגניז ןלָאז רימ ידּכ
 | | | .געט

 ודנּוא טסָאה ּוד סָאװ געט יד יװ זדנּוא יירפרעדיי
 | ,טקינײּפעג

 .ויּב ןעזעג ןּבָאה רימ סָאװ ןרָאי יד
 ,טכענק ענײד ּוצ גנּואּוט ןייד ןרעװ ןיװַאּב לָאי*

 .רעדניק ערעײז ףיוא טכַארּפ ןײד ןּוא
 ףיוא ןייז טָאג רעזדנּוא הוהי ןּופ טײקכַאלּביל יד לָאז ןּואיי

 ;זדנּוא
 ערעודנּוא ןּופ קרעװ סָאד זדנּוא רַאפ קיטסעּפַאּב ןּוא

 | ,טנעה
 .סע קיטסעּפַאּב ,טנעה ערעודנּוא ןּופ קרעװ סָאד ,ָאי

 ,ןטשרעּביוא ןּופשינעגרָאּברַאפ רעד ןיאטסצױסָאװּוד:אצ
 ,ּוטסלייװ ןקיטכַאמלַא ןּופ ןטָאש ןיא סָאװ

 ,גנוטסעפ ןיימ ןּוא גנּוצישַאּב ןיימ ,הוהי ףיוא גָאז ךיא*
 ,םיא ףיוא ךיז רעכיזרַאפ ךיא סָאװ טָאג ןיימ
 ,ץענ סרעגנַאפלגיופ ןּופ ןייז ליצמ ךיד טעװ רע זַא*

 .גנּוקיליטרַאפ ןּופ טסעּפ רעד ןּופ
 ,ןעמערישַאּב ךיד רע טעװ רעדעלפ ןייז טימי
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 ;ןציש ךיז ּוטסעװ ןעלגילפ ענייז רעטנּוא ןּוא
 .טפַאשײרט ןייז זיא רעצנַאּפ ַא ןּוא דליש ַא

 ,טכַאנ רעד ןּופ קערש ַא רַאפ ןּבָאה ארֹומ טינ טסעווי
 ;גָאט ײּב טילפ סָאװ ליפ ַא רַאפ
 ,רעטצניפ רעד ןיא םּוא טייג סָאװ טסעּפ ַא רַאפ*
 .גָאט ןטימ ןיא טסיװרַאפ סָאװ הפגמ ַא רַאפ
 ,טנזיוט ןלַאפ ןלעװ טײז ןּופ רידי

 -,טנַאה רעטכער ןײד ןּופ טנזיוט ןעצ ןּוא
 .ןענענעג טינ סע טעװ ריד ּוצ
 ,ןקּוקנָא ּוטסעװ ןגיוא ענײד טימ זיולּבי
 .ןעז ּוטסעװ םיעשר יד ןּופ גנּולָאצַאּב יד ןּואי
 ,גנּוצישַאּב ןיימ זיא טָאג :!טגָאזעג טסָאהנ ּוד לײװ
 .גנּומערישַאּב ןייד רַאפ ןטשרעּבױא םעד טכַאמעג
 ,זייּב ןייק ןפערט טינ טעװ ךידי*

 .טלעצעג ןייד ּוצ ןענענעג טינ טעװ גָאלּפ ןייק ןּוא
 ,ריד ןגעװ ןלעפַאּב רע טעװ םיכָאלמ עניײז םורָאװי

 .ןגעװ ענײד עלַא ןיא ןטיהַאּב ּוצ ךיד
 ,ןגָארט ךיד ײז ןלעװ טנעה יד ףיוא*

 .סּופ ןיײד ןייטש ַא ןָא ןגָאלשּפָא ּוטסעװ רעמָאט
 ,ןזײרּפש ּוטסעװ סרעטָאנרעּפיּפ ןּוא ןּבײל ףיוא:*

 .גנעלש ןּוא ןּביײלגנוי ןטערטעצ טסעװ

 ןכַאמ םיא ךיא לעװ ,רימ ּוצ טסולגעג טָאה רע לײװ+
 ;ןענירטנַא

 .ןעמָאנ ןיימ ןעק רע לײװ ,ןכיײהרעד םיא לעװ ךיא
 ,ןרעפטנע םיא לעװ ךיא ןּוא ,ןפּור ךימ טעװ רע

 ,הרצ ַא ןיא םיא טימ ןייז לעװ ךיא |
 .דובּכ ּוצ ןעגנערּב םיא ןּוא ,ןזײלרעד םיא לעװ ךיא
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 ,ןטעז םיא ךיא לעװ ןרָאי עגנַאל טימ:*
 .ףליה ןיימ ןזײװ םיא לעװ ןּוא

 .תּבש ןּופ גָאט םעד רַאפ גנַאזעג ַא ,רומוִמ ַאי ךֵצ
 ,טָאג ןּביױל ּוצ זיא טּוגי

 ;רעטסכעה ּוד ,ןעמָאנ ןײד ּוצ ןעגניז ןּוא
 דסח ןיײד ןגרָאמירפ ןיא ןלײצרעד ּוצ*

 ,טכענ יד ןיא טפַאשײרט ןײד ןּוא
 ,רַאטיג ַא ףיוא ןּוא ענורטסנעצ ַא ףיוא*
 .ףרַאה רעד ףיוא גנוטכַארטרַאפ טימ
 ,קרעװ ןײד טימ ,טָאג ,טיירפרעד ךימ טסָאה םורָאװי
 .טנעה עניײד ןּופ םיׂשעמ יד ןגעװ גניז ךיא
 !טָאג ,םיׂשעמ ענײד ןענייז סיורג יו
 .ןעגנוטכַארט ענייד ןענײז רָאג זיּב ףיט
 ,טינ סיײװ שטנעמ רעשימַהּב רעדי

 .טינ סָאד טײטשרַאפ רַאנ רעד ןּוא
 ,זָארג יװ ןצָארּפש םיעשר יד וַאי

 ,טכערמּוא ןּופ רעּוט עלַא ןעילּב סע ןּוא
 .קיּביײא ףיוא ןרעװ טגיליטרַאפ ןלָאז ײז ידּכ סָאד זיא
 ןּביוהרעד טסיּב ּוד רעּבָא*
 .טָאג ,קיּבײא ףיוא
 ,טָאג ,טנייפ ענייד טָא םורָאװיי

 ,ןייגרעטנּוא ןלעװ טנייפ ענַײד טָא םורָאװ
 .טכערמּוא ןּופ רעּוט עלַא ןרעװ ןלעװ טײרּפשעצ

 ;ןרָאה ןיימ "ריטלזיװ ַא יּב יװ טכיײהרעד טסָאה ןּואיי
 .לייא ןשירפ טימ טּבלַאזַאּב ךימ ּבָאה ךיא

 ;רערעױל עניײמ ףיוא ןעזעגנָא ךיז טָאה גיוא ןיימ ןּואיי
 ,רימ ףיוא ןָא ןעייטש סָאװ רעּוטסטכעלש יד ףיוא
 .ןָא ךיז ןרעיוא עניימ ןרעה

 .םיַאְרִּכ םֶרְּתַו :ליּפשטרָאװ *
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 ,םיוּבלטייט ַא יװ ןעילּב טעװ קידצ רעד*
 .ןסקַאװ רע טעװ ןֹונָבל ןיא םיוּברעדעצ ַא יװ
 ,הוהי ןּופ זיוה ןיא טצנַאלפעגנײַא-+

 .ןעילּב יז ןלעװ טָאג רעזדנּוא ןּופ ןפיוה יד ןיא
 ,רעטלע רעָארג ןיא ןצָארּפש ךָאנ ןלעװ יז

 ;ןייז יז ןלעװ קיטּפַאז ןּוא טעפ
 . ,קיטרַאפטכער זיא טָאג זַא ןליײצרעד ּוצ*

 .ָאטינ םיא ןיא זיא טכערמּוא ןייק סָאװ ולעפ ןיימ

 ;ןגיניק טּוט טָאג; גצ
 ;טדײלקַאּב טייקסיורג טימ ךיז טָאה רע
 ,טדײלקעגנָא ךיז טָאה טָאג
 ;טרּוגעגנָא ךיז טײקרַאטש טימ
 ,טלעװ יד טקיטסעפַאּב זיא ךיוא
 .ןעלקַאװ טינ ךיז לָאז יז
 ,לָאמַא ןּופ ןָארט ןייד טײטש טסעפ*

 ,ּוטסיּב ןָא קיּבײא ןּופ
 ,ןּביוהעגפיוא ןּבָאה ,טָאג ,ןכייט יד

 ;לוק רעײז ןּביױהעגפיוא ןּבָאה ןכיײט יד
 .שיורעג רעײז ףיוא ןּבייה ןכײט יד
 ,עסיורג ןרעסַאװ ןּופ תולֹוק יד ןּופ רעמ+י

 ,םי ןּופ ןדניא עקיטכַאמ ןּופ
 .ךייה רעד ןיא טָאג קיטכַאמ זיא
 ;רָאג זיּב רעכיז ןענייז ןגָאזנָא ענייד*
 ,טָאג ,טײקילײה ךיז טסַאּפ זיוה ןײד רַאפ
 .געט עקיּביײא ףיוא

 ,תומקנ ןּופ טָאג ּוד הוהיי ךַצ
 !סױרַא ןייש ,תומקנ ןּופ טָאג
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 ,דרע רעד ןּופ רעטכיר ּוד ,ךיז ּבייהרעד?
 .עצלָאטש יד ּוצ גנּוטלעגרַאפ םּוא רעק
 ,טָאג ,םיעשר יד ןלעװ ןענַאװ זיבי

 ?ןעיירפ ךיז םיעשר יד ןלעװ ןענַאװ זיּב
 ,טיײשרַאפ ןדער ײז ,ןרעװַאג יי
 .טכערמּוא ןּופ רעּוט עלַא ,ךיז ןעמיר ײז
 ,ייז ןקירדעצ ,טָאג ,קלָאפ ןײד*

 .ּברַא ןייד ןקינײּפ יז ןּוא
 ,ײז ןעגרה ןדמערפ םעד ןּוא הנמלַא יד*

 .ײז ןטײט םימֹותי ןּוא
 ,ןעז טינ טעװ הי :ןגָאז יז ןּואי

 .ןקרעמ טינ טעװ בקעי ןּופ טָאג רעד ןּוא

 ;"קלָאפ ןיא עטּבערגרַאפ ריא ,טכַארטַאּב*
 ?ןרעװ גולק ריא טעװ ןעװ ,ןרַאנ ריא ןּוא
 !ןרעה טינ רע טעװ יצ ,רעיוא סָאד טצנַאלפ סָאװ רעד"
 | ?ןעז טינ רע טעװ יצ ,גיוא סָאד טמערּופ סָאװ רעד
 !ןפָארטש טינ רע טעװ יצ ,רעקלעפ יד טנרָאװ סָאװ רעדיי

 : .ןסיװ ןשטנעמ םעד טנרעל סָאװ רע
 ,ןשטנעמ םעד ןּופ תובשחמ יד סײװ טָאג

 .קיטשינ ןעניז ײז זַא

 ,טָאג ,םיא טסרסּומ ּוד סָאװ ןַאמ םעד ּוצ ליֹווְי;
 ;ןענרעל םיא ּוטסּוט הרֹוּת ןייד ןּופ ןּוא
 ,זייּב ןּופ געט ןיא ןעּורַאּב ּוצ םיא ידכ**

 .עשר ןרַאפ ןרעװ ןּבָארגעג טעװ ּבּורג ַא ויּב
 ,קלָאפ ןייז ןפרַאװקעװַא טינ טעװ טָאג םורָאװ;+

 .ןזָאלרַאפ טינ ּברַא ןייז ןּוא
 ,טכער סָאד ןרעקמוא ךיז טעװ ןטכערעג םּוצ םורָאװ*

 .םָעָּב םיִרֵצֹּב ּוניֵּב :ליּפשטרָאװ *
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 .רעצרעה עקיטרַאפטכער עלַא ןייג ןלעװ םיא ךָאנ ןּוא
 זתעוטסטכעלש יד ןגעקַא רימ רַאפ ןייטשפיוא טעװ רע"

 ןּופ רעּוט יד ןגעקַא רימ רַאפ ןלעטש ךיז טעװ רעװ
 !טכערמּוא

 ,ןעװעג ףליה ַא רימ טלָאװ טָאג טינ ןעוויי
 .לעז ןיימ רבק ןליטש ןיא טּורעג ריש טלָאװ

 ,סיוא ךיז טשטילג סּופ ןיימ :גָאז ךיא ןעוו'*
 .דסח ןייד ,טָאג ,רעטנּוא ךימ טנעל
 ,רימ ןיא ןשינעגרָאז ליפ עניימ ייבי

 .לצז ןיימ ןעגנוטסײרט ענייד ןקיװק

 ןכערּברַאפ ןּופ ןָארט רעד ריד ּוצ ןרבח ךיז ןעק**
 ?ץעועג ךרּוד קילגמּוא טמערּופ סָאװ
 ,קידצ ןּופ שפנ םעד ףיוא ךיז ןּביילק יו

 .ײז ןטּפשמרַאפ טּולּב קידלושמּוא ןּוא
 ,גנוטסעפ ַא רַאפ ןעװעג רימ זיא הוהי רעּבָא*

 .גנּוצישַאּב ןיימ ןּופ זלעפ םּוצ טָאג ןיימ ןּוא
 ,טכערמּוא רעײז יז ףיוא טרעקעגמּוא טָאה רע ןּוא*

 ;ןדיײנשרַאפ יז רע טּוט זייּב רעײז ךרּוד ןּוא
 .טָאג רעודנּוא הוהי ײז טּוט ןדיינשרַאפ

 ,טָאג ּוצ ןעגניז רימָאל ,טמּוקי הצ
 .ףליה רעודנּוא ןּופ זלעפ םּוצ ןלַאש רימָאל

 ,קנַאד טימ םינּפ ןייז רַאפ ןעמּוק רימָאלי
 .םיא ּוצ ןלַאש רימָאל ןעגנַאזעג טימ
 ,הוהי זיא טָאג רעסיורג ַא םורָאװ*

 ,רעטעג עלַא רעּביא ךלמ רעסיורג ַא ןּוא
 ,דרע רעד ןּופ ןטנּורג יד ןענייז טנַאה ןייז ןיא סָאװ*י
 ;עניײז ןענייז גרעּב יד ןּופ ןכיײה יד ןּוא -
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 ;טכַאמעג םיא טָאה רע ןּוא ,רענײז זיא םי רעד סָאװי
 .טנעה ענייז טמערופעג ןּבָאה השּבי יד ןּוא
 ,ןגייּב ןּוא ןקּוּב ךיז רימָאל ,טמּוקי
 .רעפעשַאּב רעודנּוא הוהי רַאפ ןעינק רימָאל
 ,טָאג רעזדנּוא זיא רע םורָאװי

 ,גנּורעטיפ ןייז ןּופ קלָאפ סָאד רימ ןּוא
 ;טנַאה ןייז ןּופ ףָאש יד ןּוא
 !לוק ןייז ּוצ ןרעהּוצ טנייה טלָאװ ריא ןעוו
 ,הָביִרמ ײּב יװ ץרַאה רעײַא טרַאה טינ טכַאמי
 ,רּבדמ רעד ןיא הָסֵמ ןּופ גָאט ןיא יװ
 ,טװּורּפעג ךימ ןּבָאה ןרעטלע ערעײַא תעּבי
 .קרעװ ןיימ ןעזעג ןּבָאה יז םגה ,טריּבָארּפ ךימ
 - ,רוָד ןטימ טלקעעג ךימ ךיא ּבָאה רָאי קיצרעפ'י

 רעצרעה עטריפרַאפ טימ קלָאפ ַא :טגָאועג ּבָאה ןּוא
 ,ייֵז ןענייז

 ;ןגעװ עניימ טינ ןסײװ ײז ןּוא
 ,ןרָאצ ןיימ ןיא ןרָאװשעג ךיא ּבָאה םּורד סָאװ''

 !גנּואּור ןיימ ןיא ןעמּוק ןלעװ יז ּביוא

 ,גנַאזעג יינ ַא טָאג ּוצ טגניזי ןֵצ
 .דרע עצנַאג יד ,טָאג ּוצ טנניז

 ,ןעמָאנ ןייז טשטנעּב ,טָאג ּוצ טגניז"
 .העּושי ןייז גָאט ּוצ גָאט ןּופ ןָא טגָאז
 ,דובּכ ןיײז רעקלעפ יד ןשיװצ טלײצרעד*
 .רעדנּוװ ענייז תומּוא עלַא ןשיװצ
 ,טּבױלעג רעיײז ןּוא ,הוהי זיא סיורג םורָאװי
 ;רעטעג עלַא רעּביא קיטכרָאפ זיא רע
 ,קיטשינ ןענייו רעקלעפ עלַא ןּופ רעטעג יד םורָאװ"

 5 וצ-פ הצ

6... 



 149 םילהת בוצ -6וצ

 .טכַאמעג ןעלמיה יד טָאה הוהי ןּוא
 ,םינּפ ןייז רַאפ ןענײז טייקנייש ןּוא ץנַאלג/
 .םּוטקילײה ןייז ןיא טכַארּפ ןּוא טײקרַאטש

 ,רעקלעפ יד ןּופ תוחּפשמ ריא ,טָאג ּוצ טיני
 .טײקרַאטש ןּוא דובּכ טָאג ּוצ טינ
 ,ןעמָאנ ןייז ןּופ דובּכ םעד טָאג ּוצ טיני
 .ןפיוה ענַײז ןיא טמּוק ןּוא ,קנַאשעג ַא טגנערּב
 ,ײשּפָא ןקילײה טימ טָאג ּוצ ךיז טקּוּבי
 .דרע עצנַאג יד ,םיא רַאפ טרעטיצ

 ;ןגיניק טּוט טָאג :רעקלעפ יד ןשיװצ טגָאזיי
 ,ןעלקַאװ טינ ךיז לָאז יז ,טלעװ יד טקיטסעּפַאּב זיא ךיוא
 .רׁשֹוי טימ רעקלעפ יד ןטּפשמ טעװ רע
 דרע יד ןייז קיטסּול לָאז ןּוא ,ןעלמיה יד ןעיירפ ךיז ןלָאי

 .טייקלּופ ןייז טימ םי רעד ןרענּוד לָאז
 ;ןירעד סָאװ ץלַא ןּוא דלעפ סָאד ןייז ךַאלײרפ לָאז*

 ,דלַאװ ןּופ רעמיוּב עלַא ןעגניז ןלָאז לָאמסנעד
 ,טמּוק רע םורָאװ ,טָאג רַאפ

 ;דרע יד ןטּפשמ טמּוק רע םורָאװ
 ,טײקיטכערעג טימ טלעװ יד ןטּפשמ טעװ רע
 .טײקיטפַאהרַאװ ןייז טימ רעקלעפ יד ןּוא

 ,דרע יד ןייז קיטסּול לָאז ,ןגיניק טּוט טָאג: זֵצ
 .ןעלוניא ליפ יד ןעיירפ ךיז ןלָאז

 ,םיא םּורַא ןענייז לּבענ ןּוא ןקלָאװי
 .ןָארט ןייז ןּופ לעטשעג סָאד טיײקיטכערעג ןּוא טכער
 ,סיורַאפ םיא טייג רעייפ ַא

 .טנייפ ענייז םּורַא דנּור טנערּברַאפ ןּוא
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 ;טלעװ יד ןטכײלַאּב ןצילּב עני
 .טרעטיצ יז ןּוא ,דרע יד טעז סע
 ,טָאג רַאפ סקַאװ יװ ןעייגעצ גרעּב יד*
 .דרע רעצנַאג רעד ןּופ רַאה םעד רַאפ
 ,טיײקיטכערעג ןייז ןלײצרעד ןעלמיה ידי

 .דובּכ ןייז ןעעז רעקלעפ עלַא ןּוא

 ,רענידנצעג עלַא ןרעװ דנַאש ּוצֹי
 ;ןטיײקיטשינ טימ ךיז ןעמיר סָאװ
 .רעטעג עלַא םיא ּוצ ךיז ןקּוּב סע
 ,ךיז טײרפ יז ןּוא טרעה ןֹויצ*

 ,הדּוהי ןּופ טעטשרעטכעט יד ןענייז קיטסּול ןּוא
 | .הוהי ,םיטּפשמ עניײד ןגעװ ןּופ
 רעּביא רעטסכעה רעד טסיּב הוהי ּוד םורָאװי

 ,דרע רעצנַאג רעד
 .רעטעג עלַא רעּביא ןּביוהרעד ךיוה

 !סטכעלש טנייפ טָאה ,טָאג ןּופ רעּבָאהּביל ריאיי
 ,עמורפ ענייז ןּופ תושפנ יד טיה רע
 .ליצמ ײז רע זיא םיעשר ןּופ טנַאה רעד ןּופ

 ,קידצ ןרַאפ טײזרַאפ יא טכיל ַאי*
 .דיירפ ַא רעצרעה עקיטרַאפטכער יד רַאפ ןּוא
 ,טָאג טימ ,םיקידצ ריא ,ךיז טיירפ*

 .שינעכעדעג רעקילײה ןייז טקנַאד ןּוא

 .רֹומִמ ַאי ךֶצ
 ,גנַאזעג יינ ַא טָאג ּוצ טנניז
 ;ןָאטעג רע טָאה רעדנּוװ םורָאװ
 ,ןפלָאהעג םיא טָאה טנַאה עטכער ןייז
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 .םערָא רעקילײה ןייז ןּוא = }
 ,הצּושי ןייז ןסיװ טזָאלעג טָאה טָאג
 רע טָאה רעקלעפ עלַא ןּופ ןגיוא יד רַאפ

 .טייקיטכערעג ןייז טקעלּפטנַא
 טפַאשײרט ןייז ןּוא דסח ןייז ןָא טכַאדעג טָאה רע

 ;לארׂשי ןּופ זיוה םעד ּוצ
 ןעזעג ןּבָאה דרע רעד ןּופ ןקע עלַא
 .טָאג רעזדנּוא ןּופ העּושי יד

 ,דרע עצנַאג יד ,טָאג ּוצ טלַאשי
 .טליּפש ןּוא טגניז ןּוא סיוא טכערּב
 ,ףרַאה ַא ףיוא טָאג ּוצ טליּפש*
 .גנַאזעג ןּופ לוק ַא טימ ףרַאה ַא ףיוא
 רפֹוש ןּופ לוק ַא ןּוא ןטײמורט טימי
 .ךלמ םעד טָאג רַאפ טלַאש

 ,טײקלּופ ןייז טימ םי רעד ןרענּוד לָאװ
 .ריא ןיא רעניֹוװ יד ןּוא טלעװ יד
 ,טנעה יד ןּפַאלק ןלָאז ןכיײט יד

 ;םענײא ןיא ןעגניז ןלָאז גרעּב יד |
 ;דרע יד ןטּפשמ טמּוק רע םורָאװ ,טָאג רַאפי
 ,טײקיטכערעג טימ טלעװ יד ןטּפשמ טעװ רע
 .רׁשֹוי טימ רעקלעפ יד ןּוא

 ,ןגיניק טּוט טָאג-טִצ
 ;רעקלעפ יד ןרעטיצ ןלָאז
 ;םיבּורּכ יד רעּביא טנָארט רע
 .דרע יד ןעלקַאװ ךיז לָאז
 ,ןֹויִצ ןיא סיורג זיא טָאג
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 .רעקלעפ עלַא רעּביא ןּביױהרעד זיא רע ןּוא
 --ןעמָאנ ןקיטכרָאפ ןּוא ןסיורג ןייד ןּביױל יז ןלָאװ

 --!רע זיא קילײה
 ּביל טָאה סָאװ ךלמ םעד ןּופ טײקרַאטש יד ןּואּי

 .טייקיטכערעג
 ,רשֹוי טלעטשעגפיוא טסָאה ּוד
 .ןָאטעג בקעי ןיא וטסָאה טײקיטכערעג ןּוא טכער
 ,טָאג רעזדנוא הוהי טּבייהרעד*

 - לקנעבסופ ןייז ּוצ ךיז טקּוּב ןּוא
 !רע זיא קילײה

 ,םינהֹּכ ענייז ןשיװצ ןעװעג ןענייז ןרהַא ןּוא השמ*
 ;ןעמָאנ ןייז ןפּור סָאװ יד ןשיװצ לאּומש ןּוא
 ,טָאג ּוצ ןפּור ןגעלפ ײז
 -  .ןרעפטנע ײז טנעלפ רע ןּוא
 ;ײז ּוצ ןדער רע טגעלפ לײנקלָאװ ַא ןיאי
 ,ןגָאונָא ענייז טיהעג ןּבָאה ײז
 .ןּבעגעג יז טָאה רע סָאװ ץעזעג סָאד ןּוא
 ;טרעפטנעעג ייֵז טסָאה ּוד ,טָאג רעודנּוא הוהי*

 ,ןעװעג ײז ּוטסיּב טָאג רעקיּבעגרַאפ ַא
 .ןגעװטרעײז ןּופ ןעװעג םקֹונ ךיז טסָאה ןּוא
 - ,טָאג רעודנּוא הוהי טּבײהרעד'

 ,גרַאּב ןקילײה ןַײז ּוצ ךיז טקּוּב ןּוא
 ,טָאג רעודנּוא הוהי זיא קילײה םורָאװ

 .גנוּבעגקנַאד ןּופ רומִמ ַאי ק
 .דרע עצנַאג יד ,טָאג ּוצ טלַאש

 .החמׂש טימ טָאג טניד*
 ,גנַאזעג טימ םיא רַאפ טמּוק
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 ;טָאג ויא רע ,הוהי זַא טסײװ*
 ,רימ ןענייז ענייז ןּוא ,ןפַאשעג ודנּוא טָאה רע
 .גנורעטיפ ןייז ןּופ ףָאש יד ןּוא ,קלָאפ ןייז
 ,קנַאד טימ ןרעיוט ענייז ןיא טמּוקי
 ;ּבױל טימ ןפיוה ענייז ןיא
 .ןעמָאנ ןייז טשטנעּב ,םיא ּוצ קנַאד ַא טיג
 ,טָאג זיא טּוג םורָאװ'
 ,דסח ןייז זיא קיּביײא ףיוא
 .טפַאשיײרט ןייז תורֹוד-רֹוד זיּב ןּוא

 .ןדוד ןּופ רומומ ַאי אק
 ,ןעגניזַאּב ךיא לעװ טייקיטכערעג ןּוא דָאנעג

 .ןעגניז ךיא לעװ טָאג ריד ּוצ
 ;געװ ןכַאלרע ןפיוא טכַא ךיא*
 ?רימ ּוצ ןעמּוק ּוטסעװ ןעװ
 זיוה ןיימ ןיא םּוא יג ךיא
 .ןצרַאה ןיימ ןּופ טַײקכַאלרע רעד ןיא
 ןגיוא עניימ רַאפ טינ טלַאה ךיא*
 ;ךַאז עקיטכערטרעדינ ַא
 ,טנייפ ךיא ּבָאה סרערעקּפָא יד ןּופ ןָאט סָאד

 .רימ ןָא ןטפעהַאּב טינ ךיז טּוט סעי |
 ,רימ ןּופ ןָאטעגּפָא זיא ץרַאה םּורק ַא* |

 .טינ ךיא סײװ טיײקיטכעלש ןּופ
 ,רבח ןייז שינעגרָאּברַאפ ןיא טדערַאּב סָאװ רעד?

 ;ּפָא ךיא קַאה םיא |
 ,ץרַאה א ַא ןּוא ןגיוא עקידרעּפָאה טָאה סָאװ רעד
 .ןדײל טינ ךיא ןעק םיא
 ,דנַאל ןּופ עיירטעג יד ףיוא ןענײז ןגיוא עניימי
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 ;רימ טימ ןציז ןלָאז ײז
 ,טײקכַאלרע ןּופ געװ ןפיוא טייג סָאװ רעד
 2 .טסניד ןיימ ןיא זיא רע
 | ןציז טינ רָאט זיוה ןיימ ןיאי
 ;ורטַאּב טײגַאּב סָאװ רעד
 סנגיל טדער סָאװ רעד
 .ןגיוא עניימ רַאפ ןײטשַאּב טינ ןעק
 ךיא דיינשרַאפ ןגרָאמירפ עלַאי
 ,דנַאל ןּופ םיעשר עלַא
 טָאטש סטָאג ןּופ ןדיײנשרַאפ ּוצ ידּכ
 .טכערמּוא ןּופ רעּוט עלַא

 ,ךיז טײגרַאפ רע ןעװ ןטקירדעג םעד רַאפ הליפּת ַא? בק
 .גָאלק ןייז טָאג רַאפ סיוא טסיג רע ןּוא

 ,הליפּת ןיימ ּוצ רעה ,טָאג/
 .ריד ּוצ ןעמּוק לָאז ײרשעג ןיימ ןּוא
 ,רימ ןּופ םינּפ ןייד ןגרָאּברַאפ טינ טסלָאי
 ,רימ ּוצ רעוא ןייד גיינ טיונ ןיימ ןּופ גָאט ןיא
 .ךיג רימ רעפטנע ,ףּור ךיא סָאװ גָאט ןיא
 ,געט עניימ ןעייגרַאפ ךיור יװ ױזַא םורָאװי

 .טנערּבעצ ןוויוא ןַא יװ ןענייז רענייּב עניימ ןּוא
 ,ץרַאה ןיימ זיא טנקירטרַאפ ןּוא זָארג יװ טּפַאלקעצי
 .טיורּב ןיימ ןסע ּוצ סעגרַאפ ךיא םורָאװ
 ןצכערק ןיימ ןּופ תולֹוק יד ןגעװ ןּופ*
 .טיוה ןיימ ּוצ טּפעלקעגּוצ ןייּבעג ןיימ זיא
 ,רּבדמ ןּופ ןַאקילעּפ ַא ּוצ ןכילגעג ןיּב ךיאי
 .תוברּוח יד ןּופ ליַא ןַא יװ ןרָאװעג ןיּב ךיא
 ןרָאװעג ןיּב ןּוא דנַאנַאכָאנ ךַאװ ןיּב ךיאי
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 .ךַאד ַא ףיוא לגיופ רעדנלע ןַא יװ
 ,טנייפ עניימ ךימ ןרעטסעל גָאט ןצנַאג ַא*

 .רימ טימ ךיז ןטליש ,רימ ןגעק ןעװעדליװ סָאװ יד
 ,ןסעגעג טױרּב יװ ױזַא ךיא ּבָאה שַא םורָאװ*

 .טשימעג ןײװעג טימ ךיא ּבָאה ןעקנַארט עניימ ןּוא
 ;ןרָאצ ןיײד ןּוא סעּכ ןייד ןגעװ ןּופיי

 ךימ ןּוא ןּביוהעגפיוא ךימ טסָאה םורָאװ
 .טרעדײלשעגקעװַא

 ,ךיז טגיינ סָאװ ןטָאש ַא יװ ןענייז געט עניימי
 .ןייַא ךיא ןקירט זָארג יװ ױזַא ןּוא

 ,קיּבײא ףיוא טסנָארט טָאג ּוד רעּבָא*
 .תורֹוד-רֹוד ףיוא זיא שינעכעדעג ןייד ןּוא
 ,ןֹויִצ ףיוא ןעמירַאּברעד ךיז ןּוא ןייטשפיוא טסעװ ּוד+

 ,ןקילעוטײל ּוצ יז טײצ זיא סע םורָאװ
 .העש יד זיא ןעמּוקעג םורָאװ
 ,רענייטש עריא ךָאנ ןרַאג טכענק ענייד םורָאװ*

 .ּביל יז ןּבָאה ּביוטש ריא ןּוא |
 ,טָאג ןּופ ןעמָאנ םעד ןטכרָאפ ןלעװ רעקלעפ יד ןּוא;י

 ,טכַארּפ ןייד דרע רעד ןּופ םיכלמ עלַא ןּוא |
 ,ןֹויִצ טיוּבעגפיוא טָאה טָאג ןעוויי

 ;טכַארּפ ןייז ןיא ןזיװַאּב ךיז |
 ,ןדנלע םעד ןּופ הליפּת רעד ּוצ טרעקעג ךיז

 .הליפּת רעײז טכַארַאפ טינ ןּוא

 ,רוָד ןקידרעטעּפש ןרַאפ ןרעװ ןּבירשרַאפ טעװ סָאד**
 ןּבױל טעװ ,ןרעװ ןפַאשַאּב טעװ סָאװ קלָאפ סָאד ןּוא

 .טָאג
 ;ךיײה רעקילײה ןייז ןּופ טקּוקעגּפָארַא טָאה רע םורָאװײ"



 א
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 ,דרע רעד ףיוא טגּולעג למיה ןּופ טָאה טָאג
 ,םענעגנַאפעג ןּופ ןצכערק סָאד ןרעה ּוציי

 .טיוט םּוצ עטײרּבעגנָא יד ןכַאמ ּוצ יירפ
 ,ןעמָאנ סטָאג ןֹויִצ ןיא ןלייצרעד לָאז עמ ידּכי

 ,םִיַלָשּורי ןיא ּבױל ןייז ןּוא
 ,םענייא ןיא ןייַא ךיז ןעלמַאז רעקלעפ יד ןעווי

 .טָאג ןעניד ּוצ ןכײרגיניק יד ןּוא

 ,חֹוּכ ןיימ געװ ןיא טפַאלשענּפָא טָאה רע*+
 .געט עניימ טצריקעג טָאה רע
 ןיא ןעמענקעװַא טינ ךימ טסלָאז ,טָאג ןיימ :גָאז ךיא**

 ,געט עניימ ןּופ טפלעה
 .ןרָאי ענייד ןענייז תֹורֹוד-רֹוד ףיוא סָאװ ּוד

 ,טסעפטנּורגעג דרע יד ּוטסָאה קירּוצ גנַאל**
 .ןעלמיה יד ןענייז טנעה ענייד ןּופ קרעװ סָאד ןּוא
 ,ןײטשַאּב טסעװ ּוד ןּוא ,ןייגרעטנּוא ןלעװ ײזיי

 ,ןכירקעצ דנּב ַא יװ ןלעװ עלַא ײז ,ָאי
 ;יןיײגרַאפ ןלעװ ײז ןּוא ,ןטײיּב ײז ּוטסעװ שוּבלמ ַא יװ
 ,רענעגייא רעד טסיּב ּוד רעּבָאיי

 .ןקידנע טינ ךיז ןלעװ ןרָאי ענייד ןּוא
 ,ןּבײלּב ןלעװ טכענק ענייד ןּופ רעדניק יד**

 .ריד רַאפ טסעפ ןייטש טעװ ןעמָאז רעײז ןּוא

 .ןדוד ןּופי גק
 ,טָאג ,לעז ןיימ ,ּבױל

 .ןעמָאנ ןקילײה ןייז ,דײװעגניא עניימ עלַא ןּוא
 ,לצז ןיימ ,טָאג ּביולי

 ;תובֹוט ענייז עלַא ןסעגרַאפ טינ טסלָאז ןּוא
 ,ענייד דניז ידלַא טיִורַאפ סָאװ רעדי

 ּופ לֵחָיְו םַפיִלֲחַּת
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 ;ענײד ןטפַאשקנַארק עלַא טלײה סָאװ
 ,ןּבעל ןייד ּבּורג ןּופ סיוא טוײל סָאװי
 ;גנּומירַאּברעד ןּוא דָאנעג טימ ךיד טניײרק סָאװ
 ,רעטלע ןיײד סטּוג טימ טקיטעז סָאװ*
 .ענייד טנגּוי יד ךיז טייַנַאּב רעלדָא ןַא יו

 ,ןטײקיטכערעג טּוט טָאג;
 .עטקירדעג עלַא ּוצ טכער ןּוא
 ,ןגעװ ענייז ןהשמ ןסיװ טוָאלעג טָאה רעז

 .םיׂשעמ ענייז לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 ,קילעוטײל ןּוא קידמירַאּברעד זיא טָאג
 .דָאנעג ןיא ךייר ןּוא ןרָאצ ןיא ןטלַאהעגנייַא
 ,ןגירק רע טעװ קידנעטש טיני

 .סעּכ ַא ןטלַאה רע טעװ קיּבייא טינ ןּוא
 ,ןָאטעג ודנּוא רע טָאה םיאטח ערעזדנּוא טול טיניי

 .ןטלָאגרַאפ זדנּוא רע טָאה דניז ערעזדנּוא טול טינ ןּוא
 ,דרע רעד רעּביא ךיוה ויא למיה רעד יװ םורָא ויי |

 .םיא ןטכרָאפ סָאװ יד ּוצ דסח ןייז קרַאטש זיא ױזַא
 ,ברעמ ןּופ טײװ ויא הרומ יח

 ערעזדנוא ודנּוא ןּופ טרעטײװרעד רע טָאה יװַא
 .ןכערּברַאפ

 ,רעדניק ענייז ףיוא ךיז טמירַאּברעד רעטָאפ ַא יו
 .םיא ןטכרָאפ סָאװ יד ףיוא טָאג ךיז טמירַאּברעד ױזַא -
 ,גנּופַאשַאּב רעזדנוא סײװ רע םורָאװ+

 .ּביוטש ןענייז רימ וַא טקנעדעג רע
 ,געט עניײז ןענייז זָארג יװ יױזַא-שטנעמ רעד
 .רע טצָארּפש יװַא ,דלעפ ןּופ גנּוצָארּפש ַא יװ -
 ,ָאטינ זיא רע ןּוא ,םיא ףיוא רעּבירַא טייג טניוו ַא םורָאװיי
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 .רעמ טינ םיא ןעק טרָא ןייז ןּוא
 קיּבייא זיּב קיּבײא ןּופ זיא טָאג ןּופ דסח רעד רעּבָאיי

 ,םיא ןטכרָאפ סָאװ יד ףיוא
 ;רעדניקסדניק ּוצ טיײקיטכערעג ןייז ןּוא
 ,דנוּב ןייז ןטיה סָאװ יד ּוצ

 .ןָאט ּוצ יז ןלעּפַאּב ענייז ןעקנעדעג סָאװ יד ּוצ ןּוא

 ,ןָארט ןייז טלעטשעגפיוא למיה ןיא טָאה טָאג
 .ץלַא רעּביא טקיטלעװעג הכּולמ ןייז ןּוא
 ,םיכָאלמ ענייז ,טָאג טּביױלי

 ,טרָאװ ןייז טּוט סָאװ םירֹוּביג עקרַאטש ריא
 .טרָאװ ןייז ןּופ לוק םעד ןרעה םייּב
 ,תֹולָיַח ענייז עלַא ,טָאג טּביוליי

 .ןוצר ןייז טּוט סָאװ םיתרשמ ענייז
 ,קרעװ ענייז עלַא ,טָאג טּביול יי

 ;טײקיטלעװעג ןייז ןּופ רעטרע עלַא ןיא
 .לעז ןיימ ,טָאג ּביױל

 ;לעז ןיימ ,טָאג ּביולי דק
 ,רָאג זיּב סיורג טסיּב ,טָאג ןיימ הוהי

 .טדײלקעגנָא ּוטסיּב טייקנייש ןּוא ץנַאלג ןיא
 ,לטנַאמ ַא ןיא יװ טכיל ןיא ךיז טלקיװ סָאװ רעד*
 .גנַאהרָאפ ַא יװ ןעלמיה יד סיוא טײרּפש סָאװ
 ;ןּבוטשרעּבױא ענייז רעסַאװ טימ טנקלַאּב סָאװי
 ,ןגָאװטײר ןייז רַאפ סנקלָאװ טכַאמ סָאװ
 .טניוו ןּופ ןעלגילפ יד ףיוא טייג סָאװ
 ,ןטניוו יד םיחּולש ענייז טכַאמ סָאװי

 .רעייפ קירעקַאלפ--םיתרשמ ענייז
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 ,ןלעטשעג עריא ףיוא דרע יד טסעפטנּורגעג טָאה רע
 .קידנעטש ןּוא קיּביײא ןעלקַאװ טינ ךיז לָאז יז
 ;טקעדעגרעּביא דײלק ַא יו ּוטסָאה םיא ,םוָהּת םעדי
 .ןרעסַאװ יד ןענַאטשעג ןענייז גרעּב יד רעּביא
 ,ןפָאלטנַא יז ןענייז ײרשעגנָא ןײד ןּופי

 -טלײַאעגקעװַא ײז ןּבָאה רענּוד ןייד ןּופ לוק ןּופ
 --טרעדינעג ןּבָאה ןלָאט ,ןּביױהעגפיוא ךיז ןּבָאה גרעּב*

 .יײו רַאפ טסעפטנּורגעג טסָאה ּוד סָאװ טרָא םעד ּוצ
 ,ןײגרעּבירַא טינ ןלָאז ײז סָאװ לּובג ַא טכַאמעג טסָאה;

 .דרע יד ןקעדַאּב רעדיװ טינ ןלָאז ײז ידּכ

 ,ןלָאט יד ןיא ןלַאװק טקיש סָאװ רעד יא רעניי
 .גרעּב יד ןשיװצ ןייג ןלָאז ײז

 ,דלעפ ןּופ תויח עלַא ןָא ןעקנירט ייזיי
 .טשרָאד רעײז ןליטש ןעלוײאדלַאװ יד
 ,למיה ןּופ ןעלגיופ יד ןעּור יז ןּבעלי* !

 .לוק ַא סױרַא ײז ןּביג ןגײװצ יד ןשיװצ ןּופ
 -רעּביױא ענייז ןּופ גרעּב יד ןָא טקנירט סָאװ רעד טסיב:*

 ;ןּבוטש
 טקיטעועג טרעװ ןעגנואּוט ענייד ןּופ טכורפ רעד ןּופ

 .דרע יד

 ,המהּב רעד רַאפ זָארג ןצָארּפש טכַאמ רע
 ,ןשטנעמ םעד ןּופ יפטעּברַא יד רַאפ יה ןּוא
 ;דרע רעד ןּופ טיױרּב ןעיצּוצסױרַא ידּכ

 ,ץרַאה סנשטנעמ םעד טיײרפרעד סָאװ ןײװ ןּוא**
 ;ליײא יװ רעמ םינּפ םעד ןצנַאלג ןכַאמ ּוצ
 .ץרַאה סנשטנעמ םעד רעטנּוא טנעל סָאװ טיורּב ןּוא
 ,ןָא ךיז ןטעז טָאג ןּופ רעמיוּב יד*
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 ,טצנַאלפעג טָאה רע סָאװ ןֹונָבל ןּופ ןרעדעצ יד
 ;ןעלניױפ יד ןטסענ ןטרָאד סָאװיי

 .ןסערּפיצ ןעניײז זיוה ןייז ,ךרָאטש רעד
 ,קעּבנײטש יד רַאפ ןענייז גרעּב עכיוה יד

 .סלניניק יד רַאפ גנּוצישַאּב ַא ןולעפ יד

 ;ןטײצ יד רַאפ הנבל יד טכַאמעג טָאה רעיי
 .גנַאגרעטנּוא ריא סײװ ןּוז יד
 ,טכַאנ טרעװ סע ןּוא ,שינרעטצניפ טסכַאמיי

 .דלעפ ןּופ תויח עלַא ךיז ןענעמדיוו ריא ןיא
 ,ּביור ךָאנ ןלירּב ןּבײלגנוי ידי

 .זײּפש רעײז טָאג ןּופ ןטעּב ןּוא
 ,ןָאטעגנייַא יז ןרעװ ןּוז יד ףיוא טייג

 .סערָאנ ערעײז ןיא ןרעיוה ײז ןּוא
 ,קרעװ ןייז וצ שטנעמ רעד סױרַא טייג

 .טנװָא ויּב טעּברַא ןייז ּוצ ןּוא

 !טָאג ,קרעװ עניײד ןענייז ליפ יוו*
 ;טכַאמעג המכח טימ ּוטסָאה עלַא ײז
 .ףַאשַאּב ןייד טימ לּופ זיא דרע עצנַאג יד
 ,טײרּב ןּוא סיורג ,םי רעד זיא ןָא*

 ,לָאצ ַא ןָא גנונעמדיוו ַא זיא ןטרָאד
 .עניילק טימ עסיורג תויח
 ;ןפיש םּוא ןעײג ןטרָאד**

 .ןירעד ןליּפש ּוצ ךיז ןפַאשַאּב טסָאה ּוד סָאװ ןתִיול רעד
 ,ריד ּוצ סיוא ןקּוק עלַא ײזיי

 .טײצ ריא ןיא זייּפש רעײז ןּבעג ּוצ
 ,ףיוא ײז ןּבײלק ,ײז ּוטסינ*

 ' ,סטּוג טימ ךיז ײז ןטעז ,טנַאה ןייד טסנפע
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 ,טּפַאכרַאפ ײז ןרעװ ,םינּפ ןייד ּוטסגרָאּברַאפ**
 ,ײז ןעײגרַאפ ,םעטָא רעײז ןייַא טסּוט
 .ּביוטש רעײז ּוצ םּוא ךיז ןרעק ןּוא
 ,ןפַאשַאּב יז ןרעװ ,םעטָא ןייד סױרַא טסקיש"

 .דרע רעד ןּופ םינּפ םעד טסײנַאּב ּוד ןּוא

 !קיּבײא ףיוא ןייז טָאג ןּופ דובּכ רעד לָא*
 !קרעװ ענייז טימ ןעיירפ ךיז טָאג לָאז
 ,טרעטיצ יז ןּוא ,דרע יד ןָא טקּוק סָאװ רעד**

 .ןרעכייר ײז ןּוא ,גרעּב יד ןָא טריר סָאװ
 ,ּבעל ךיא ןמוילּכ הוהי ּוצ ןעגניז לעװ ךיא**

 .ןיּב ךיא גנַאל יװ טָאג ןיימ ּוצ ןליּפש לעװ ךיא
 ;ןדער ןיימ ןייז טסיזעג םיא לָא*

 .טָאג טימ ךיז יירפ ךיא
 ,דרע רעד ןּופ ןרעװ טדנעלרַאפ עקידניז יד ןלָאו=

 .ןייז טינ רעמ ןלָאז םיעשר יד ןּוא
 ,לעז ןיימ ,טָאג ּביױל
 .יהָיּולְלַה

 ,ןעמָאנ ןייז טפּור ,טָאג ּוצ קנַאד ַא טיי הק
 .ןעננּואּוט ענייז רעקלעפ יד ןשיװצ ןסיװ טזָאל

 ,םיא ּוצ טליּפש ,םיא ּוצ טגניזי
 .רעדנּוװ ענייז עלַא ןּופ טדער
 ;ןעמָאנ ןקילײה ןייז טימ ךייַא טמירי

 .טָאג ןכּוז סָאװ יד ןּופ ץרַאה סָאד ןעיירפ ךיז לָאז
 ,טײקרַאטש ןייז ןּוא טָאג טשרָאפי
 .דימּת םינּפ ןייז טכוו
 ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ רעדנּוװ ענייז טנָאמרעד"
 ,ליומ ןייז ןּופ םיטּפשמ יד ןּוא ,סנכײצ עניײז
 .הֶי טּביול *
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 ,טכענק ןייז םהרבַא ןּופ ןעמָאז ריא*
 .עטלײװרעדסױא ענייז ,בקעי ןּופ רעדניק ריא

 | ,טָאג רעודנּוא הוהי זיא רעי
 | .םיטּפשמ ענײז ןענייז דרע רעצנַאג רעד רעּביא
 | ,דנּוּב ןייז קיּביײא טקנעדעג רע
 ;תורֹוד טנזיוט ףיוא ןלױפַאּב טָאה רע סָאװ טרָאװ סָאד
 ,ןעמהרבַא טימ ןסָאלשעג טָאה רע סָאװ'

 .ןקחצי ּוצ העּובש ןיײז ןּוא
 ,בקעי ּוצ קָח ַא רַאפ טלעטשעגפיוא סע טָאה רע ןּואי

 ,לארׂשי ּוצ דנּוּב ןקיּביײא ןא רַאפ
 ,ןַעַנּכ דנַאל סָאד ןּבעג ךיא לעװ ריד :ןגָאז ּוצ ױזַאיי

 .הלחנ רעיא ןּופ לײט רעד

 ,עטלײצעג ןשטנעמ ןעװעג טיײז ריא זַאיי
 ,ןירעד עדמערפ ןּוא קיצניװ

 ,קלָאפ ּוצ קלָאפ ןּופ ןעגנַאגעגמּוא ןענייז יז ןּואיי
 ,המּוא רעדנַא ןַא ּוצ ךײרגיניק ןייא ןּופ ןּוא
 ,ןקירד ײז ןשטנעמ ַא ןזָאלעג טינ רע טָאהי

 :יז ןגעװ םיכלמ טפָארטשעג טָאה ןּוא
 ,עטּבלַאזעג ענײמ ןרירנָא טינ טלָאז ריא:*

 .ןָאט זייּב ריא טלָאז טינ םיאיבנ עניײמ ןּוא
 ,דנַאל ןפיוא רעגנּוה ַא ןפּורעג טָאה רע ןּוא;*

 .ןכָארּבעצ רע טָאה טױרּב ןּופ ןעלרעטנּוא רעדעװטעי
 ;ןַאמ ַא טקישעג סיורַאפ ײז טָאה רעיי

 .ףסֹוי ןרָאװעג טפיוקרַאפ זיא טכענק ַא רַאפ
 ,סּופ ןייז ןטייק ןיא טקינײּפעג טָאה עמי

 ;ּבײל ןייז ןרָאװעג ןָאטעגנײרַא זיא ןויַא ןיא
 ,ןעשעג זיא טרָאװ ןייז סָאװ טײצ רעד ויּביי
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 .טװּורּפעג םיא טָאג ןּופ לעּפַאּב רעד טָאה
 ,טזָאלעג זיול םיא ןּוא טקישעג טָאה ךלמ רעד

 .טכַאמעג יירפ םיא ןּוא-רעקלעפ ןּופ רעקיטלעװעג רעד
 ,זיוה ןייז רעּביא רַאה ַא רַאפ טכַאמעג םיא טָאה רע*יי

 ,סנגייא ןצנַאג ןייז רעּביא רעקיטלעװעג ַא רַאפ ןּוא
 ,טָארַאּב ןייז טיול ןרַאה ענייז ןדניּב ּוצ*

 .ןגילק רע לָאז עטסטלע ענייז ןּוא

 .םִיַרצִמ ןייק ןעמּוקעג זיא לארׂשי ןּוא**
 .םָח דנַאל ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז טָאה בקעי ןּוא

 ,קלָאפ ןייז טרעּפכּורפעג רעײז טָאה רע ןּוא*+
 .רעקירד ערעײז ןּופ רעקרַאטש טכַאמעג ײז ןּוא
 ןייז ןּבָאה ּוצ טנייפ ץרַאה רעײז טרעקרַאפ טָאה רע

 ,קלָאפ
 .טכענק ענײז ןגעקַא ןגילק ּוצ ךיז
 ,טכענק ןייז השמ טקישעג טָאה רע

 .טלײװרעדסױא טָאה רע ןעמעװ ןענֹרהַא
 ,סנכײצ עניײז ןּופ ןכַאז יד ײז ןשיװצ טכַאמעג ײז ןּבָאה

 .םָח ןּופ דנַאל ןיא רעדנּוװ ןּוא
 ;טכַאמעג רעטצניפ ןּוא שינרעטצניפ טקישעגנָא טָאה רע=

 .טרָאװ ןייז טקינעּפשרעדיװ טינ ןּבָאה ײז ןּוא
 ,טּולּב ןיא ןרעסַאװ ערעײז טרעקרַאפ טָאה רע

 .שיפ ערעײז טײטעג טָאה ןּוא
 ,שערפ טנעמדיװעג טָאה דנַאל רעייויי

 .םיכלמ ערעײז ןּופ ןרעמַאק יד ןיא זיּב
 ,ןעמּוקעג זיא ןגילפ שימעג ַא ןּוא ,ןסײהעג טָאה רע

 .קרַאמעג ןצנַאג רעײז ןיא רעפיצעגמּוא
 ,לגָאה סנגער ערעײז טָאטשנָא ןּבעגעג טָאה**



 | שי
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 | .דנַאל רעײז ןיא רעייפמַאלפ ַא
 / ףעײז ןּוא קָאטשנײװ רעײז ןגָאלשעגנײַא .טָאה רע ןּוא**

 | | ,םיוּבנגייפ
 .קרַאמעג רעײז ןּופ רעמיױּב יד ןכָארּבעגסױא ןּוא
 ,ןעמּוקעג זיא קירעשייה ַא ןּוא ,ןסײהעג טָאה רע*+

 ;לָאצ ַא ןָא שזַא רעסערפוָארג ַא ןּוא
 ןיא ץכַאטײרק רעדעװטעי ןסענעגפיוא טָאה רע ןּואי

 ,דנַאל רעיײז
 .דרע רעײז ןּופ טכּורפ יד ןסעגעגפיוא ןּוא

 ,דנַאל רעיײז ןיא רוָכּב רעדעװטעי ןגָאלשעג טָאה רע ןּוא**
 .טפַארק רעײז לַא ןּופ ןעגנילטשרע יד

 ;דלָאג ןּוא רעּבליז טימ ןגױצעגסױרַא יז טָאה ןּואּײי
 .רעלכיורטש ַא םיטבש ענייז ןשיװצ ןעװעג טינ ןּוא

 ,ןײנסױרַא רעײז טימ טיײרפעג ךיז טָאה םִיַרצִמיי
 .ײז ףיוא ןלַאפעג זיא קערש רעײז םורָאװ

 ,קעדּוצ םּוצ ןקלָאװ ַא טײרּפשרַאפ טָאה רע
 .טכַאנ ייּב ןטכַײל ּוצ רעייפ ַא ןּוא
 /-לטכַאװ טכַארּבעג טָאה רע ןּוא ,טננַאלרַאפ טָאה עמ*י

 | ,ןעלגיופ
 .ןטעז יז רע טנעלפ למיה ןּופ טױרּב טימ ןּוא
 ,ןענּורעג זיא רעסַאװ ןּוא ,זלעפ ַא טנפעעג טָאה רע+יי

 .ןשינעקירט יד ךרּוד ךייט ַא יװ ןעגנַאגעג
 ָאווצ ןקילײה ןייז ןָא טכַאדעג טָאה רע םורָאװײ*

 .טכענק ןייז םהרבַא ּוצ
 ,דיירפ טימ קלָאפ ןייז ןגיוצעגסױרַא טָאה רע ןּואיי

 .עטלײװרעדסױא ענייז גנַאזעג טימ
 ,רעקלעפ יד ןּופ רעדנעל יד ןּבענעג ײז טָאה רע ןּוא!
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 ;טעשריעג יז ןּבָאה תומּוא יד ןּופ ימ יד ןּוא
 ,ןצעזעג ענייז ןטלַאה ןלָאז יז ידּכ=

 ,ןטיה יז ןלָאז ןעגנונרעל עניײז ןּוא
 .הָיּולְלַה

 .הָיּולְלַהְי וק
 ,טּוג זיא רע םורָאװ ,טָאג ּוצ קנַאד ַא טיג

 .דסח ןייז זיא קיּבײא ףיוא םורָאװ
 ?טָאג ןּופ תורּובג יד ןדערסיוא ןעק רעװי
 ?ּביול ןצנַאג ןייז ןרעה ןכַאמ
 ,טײקיטכערעג ןטיה סָאװ יד ּוצ ליֹוו=

 .טײצ רעדעװטעי ןיא טכער טוט סָאװ םעד ּוצ
 ,קלָאפ ןייד טסקיליװַאּב ּוד ןעו ,טָאג ,ךימ קנעדעג:
 ;ףליה ןײד ןיא ךימ ןָאמרעד
 ,עטלײװרעדסױא ענייד ןּופ סטּוג סָאד ןעז לָאז ךיא ידּכי
 ,קלָאפ ןייד ןּופ דיירפ רעד ןיא ןעיירפ ךיז
 .ּברַא ןיײד טימ םענייא ןיא ןעמיר ךיז

 ,ןרעטלע ערעזדנוא יװ ױזַא טקידניזעג ןּבָאה רימ* !
 .ןָאטעג סטכעלש ןּבָאה רימ ,ןכָארּברַאפ ןּבָאה רימ -

 עניײד טכַארטַאּב טינ ןּבָאה םִיַרצִמ ןיא ןרעטלע ערעזדנּואז
 ,רעדנּוװ

 ,םידסח ליפ ענייד ןָא טכַאדעג טינ ןּבָאה יז
 .ףּוס-םי םייּב ,םי םייּב טקינעּפשרעדיװ ןּבָאה ןּוא
 ,ןגעװ ןעמָאנ ןייז ןּופ ןפלָאהעג ײז טָאה רע רעּבָאי

 .הרּובג ןייז ןסיוו ןזָאל ּוצ ידּכ
 ןרָאװעג זיא רע א ףּוס-םי ןפיוא ןעירשעגנָא טָאה רע ןּואי !

 ,ןקּורט
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 ךרּוד יװ ןעמוָהּת יד ךרּוד טריפעג ײז טָאה רע ןּוא
 .ּפעטס ַא

 ,טנַאה סאנוׂש םעד ןּופ ןפלָאהעג יז טָאה רע ןּוא;?
 .טנייפ ןּופ טנַאה רעד ןּופ טזײלעגסיױא ײז ןּוא

 ,רעקירד ערעײז טקעדעגוצ ןּבָאה ןרעסַאװ יד ןּוא;:
 .ןּבילּבעג זיא ײז ןּופ רעקיצנײא ןַא טינ
 ,רעטרעװ עניײז ןיא טּבױלגעג ןּבָאה יז ןּוא*

 .ּביול ןייז ןעגנוזעג ןּבָאה ײז

 ;ןעגנּואּוט ענייז ןסעגרַאפ יז ןּבָאה ךינ:*
 .הצע ןייז ףיוא טרַאהעג טינ ןּבָאה ײז

 ,רּבדמ רעד ןיא גנוטסּולג ַא טסּולגעג ןּבָאה יז ןּוא:*
 .עטסיװ רעד ןיא טָאג טװּורּפעג ןּוא

 ,גנַאלרַאפ רעײז ןּבעגעג ײז טָאה רע ןּוא;*
 .ּבײל רעײז ןיא רעד ַא טקישעג טָאה רע רעּבָא

 ,רעגַאל ןיא ןהשמ ןָא ןעװעג אנקמ ךיז ןּבָאה ײז ןּוא:*
 .טָאג ןּופ ןקילײה םעד ןרהַא ןָא ןּוא
 ,ןענָתָד ןעגנּולשעגנייַא ןּוא ,טנפעעג ךיז דרע יד טָאהיי

 .ןעמָריבַא ןּופ למעזעג סָאד טקעדעגּוצ ןּוא
 ,למעזעג רעײז ןיא ןדנּוצעגנָא ךיז טָאה רעייפ ַא ןּוא;*

 ,םיעשר יד טנערּברַאפ טָאה םַאלּפ ַא

 ,בֵרֹוח ןיא ּבלַאק ַא טכַאמעג ןּבָאה יײזיי
 .ץעג םענעסָאגעג ַא ּוצ טקּוּבעג ךיז ןּוא

 דובּכ רעײז ןטיּברַאפ ןּבָאה יז ןּוא*י
 .זָארג טסע סָאװ סקָא ןַא ןּופ טלַאטשעג רעד ףיוא
 ,רעפלעה רעיײז טָאג ןָא ןסעגרַאפ ןּבָאה יז

 ,םִיַרצִמ ןיא ןכַאז עסיורג ןָאטעג טָאה סָאװ
ֹ* 
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 ,םָח ןּופ דנַאל ןיא רעדנוװי=
 .ףּוס-םי םייּב ןכַאז עקיטכרָאּפ

 ,ןגיליטרַאפ ײז טלָאװעג טָאה רע ןּוא**
 רעטלײװרעדסױא ןייז השמ טינ ןעװ
 ,ךָארּב םעד ןיא םיא רַאפ טלעטשעג ךיז טלָאװ
 .ןעגנערּבמּוא ןּופ ןרָאצמירג ןייז ןטלַאהּוצּפָא

 ,דנַאל עקיטסּולג סָאד טכַארַאפ ןּבָאה ײז ןּוא
 .טרָאװ ןייז ןיא טּביױלגעג טינ

 ,ןטלעצעג ערעײז ןיא טלמרּומעג ןּבָאה יז ןּוא*:
 .טָאג ןּופ לוק םעד ּוצ טרעהענּוצ טינ
 ,יז ןגעװ טנַאה ןייז ןּביוהעגפיוא טָאה רע ןּוא*

 ,רּבדמ רעד ןיא ןלַאפ ןכַאמ ּוצ יז
 ןרעקלעפ יד ןשיװצ ןעמָאז רעײז ןפרַאװעצ ןּואי

 .רעדנעל יד ןיא ןטײרּפשעצ יז ןּוא

 ןרֹועְּפ ןּופ לַעַּב םעד ןָא טפעהַאּב ךיז ןּבָאה ײז ןּוא*י
 .עטיוט ּוצ רעפּפָאטכַאלש ןסעגעג ןּוא
 ,םיׂשעמ ערעײז טימ טסעּכרעד ןּבָאה ײז ןּוא

 .יז ןשיװצ ןכָארּבעגסױא טָאה הפגמ ַא ןּוא
 ,ןָאטעג טּפשמ ַא טָאה ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא זיא סחניּפ ןּואי

 .ןרָאװעג ןטלַאהרַאּפ זיא הפגמ יד ןּוא
 ,טײקיטכערעג ַא רַאפ ןרָאװעג טנכערעג םיא זיא סע ןּואיי

 .קיּביא ויּב תורֹוד-רֹוד ףיוא

 ,הָבירמ ןּופ ןרעסַאװ יד ײּב טנרעצרעד ןּבָאה יז ןּוא
 ;ײז ןגעו ןּופ זייּב ןעשעג זיא ןהשמ ןּוא
 ,טימעג ןייז טרעטיּברַאפ ןּבָאה יז םורָאװי

 .ןפיל ענייז טימ טדערעגסױרַא ךיז טָאה רע ןּוא
 ,רעקלעפ יד טגיליטרַאּפ טינ ןּבָאה יי

 .ןרָאװשעג *
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 .טגָאזעגנָא יז טָאה טָאג יװ ױזַא
 - ,רעקלעפ יד טימ טשימעג ךיז ןּבָאה יז ןּוא=*

 .םיׂשעמ ערעײז טנרעלענּפָא ךיז ןּוא
 ,רעדליּבנצעג ערעײז טנידעג ןּבָאה יז ןּואיי

 .,ייז רַאפ גנּולכיורטש ַא ןרָאװעג ןענייז סָאװ
 ןיז ערעײז טכַאלשעג ןּבָאה ײז ןּואיי

 ,םידש יד ּוצ רעטכעט ערעײז ןּוא
 ,טּולּב קידלּושמּוא ןסָאגרַאפ ןּבָאה ןּואי

 ,רעטכעט ערעײז ןּוא ןיז ערעײז ןּופ טּולּב סָאד
 ;ןַעַנּכ ןּופ רעדליּבנצעג יד ּוצ טכַאלשעג ןּבָאה יז סָאװ
 .טּולּב ךרּוד ןרָאװעג קידניז זיא דנַאל סָאד ןּוא

 ,םִיׂשעמ ערעײז ךרּוד ןיירמּוא ןרָאװעג ןענייז יז ןּואי*
 .ןעננואוט ערעײז ןיא ןרָאװעג טריפרַאפ ןּוא
 ,קלָאפ ןייז ףיוא טמירנעג טָאה טָאג ןּופ ןרָאצ רעד ןּוא*

 .ּברַא ןייז טקידרעװמּוארַאפ טָאה רע ןּוא
 ,רעקלעפ יד ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבעגעג יז טָאה רע ןוא!ג

 .ייז רעּביא טקיטלעװעג ןּבָאה םיאנוָׂש ערעיײז ןּוא
 ,טקירדעג ײז ןּבָאה טנייפ ערעײז ןּוא

 .טנַאה רעײז רעטנוא ןרָאװעג טקינעטרעטנוא ןענייז יז ןּוא
 איד ר ײז רע טנעלפ לָאמ ליפ

 ,טָארַאּב רעײז ןיא ןקינעּפשרעדיװ ןגעלפ יז רעּבָא
 .דניז רעייז ךרּוד ןעמּוקענּפָארַא ןענײז ןּוא

 ,טיונ רעייז ןעזענוצ טָאה רע ןּוא:+
 ,יירשעג רעײז טרעהעג טָאה רע זַא

 ,דנּוּב ןייז טקנעדעג יז טָאה רע ןּוא+*
 .דָאנעג סיורג ןייז טיול טכַאדַאּב ךיז ןּוא

 גנומירַאּברעד ןּבעגעג יז טָאה רע ןּוא+*
 .רעגנַאפ ערעײז עלַא ייּב
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 ,טָאג רעודנוא הוהי ,ודנּוא ףלעה* |
 ,רעקלעפ יד ןּופ ןייַא זדנוא למַאז ןּוא
 ,ןעמָאנ ןקילײה ןייד ןעקנַאד ּוצ
 א ןייד טימ ןעמיר ּוצ ךיז

 לארׂשי ןּופ טָאג רעֶד הוהי זיא טּביױלעג !
 ,טייקיּבייא ויּב ןּוא טיײיקיּביײא ןּופ ! 

 !ןמָא :ןגָאז קלָאפ עצנַאג סָאד לָאז ןּוא
 .הָיּולְלַה

 .רבמ רעטפגיפ

 ,טּוג זיא רע םורָאװ ,טָאג ּוצ קנַאד ַא טינ; ןק
 ,"דסח ןייז ויא קיּבײא ףיוא םורָאװ

 ,טָאג ןּופ עטויילעגסיוא יד ןגָאז ןלָאװ
 ,טנייפ ןּופ טנַאה רעד ןּופ טזײלענסױא ײז טָאה רע סָאװ

 ,טלמַאזעגנייַא יז רעדנעל יד ןּופ ןואי !
 ,ברעמ ןּופ ןּוא חרומ ןּופ
 .םי ןּופ ןּוא ןופצ ןּופ

 געװ ןטסיװ ַא ףיוא רּבדמ ןיא טעשודנָאלּבעג ןּבָאה יז -

 יי א

 .ןענּופעג טינ בּוׁשִי ןּופ טָאטש ןייק
 ,עקיטשרָאד ןּוא עקירעגנוה*

 .ייז ןיא טשלחרַאפ ןעװעג לעז רעײז זיא
 ,טיונ רעײז ןיא טָאג ּוצ ןעירשעג יז ןּבָאה"

 .םעלק רעיײז ןּופ ןעװעג ליצמ ײז טָאה רע ןּוא
 ,געװ ןכײלג ַא ףיוא טריפעג יז טָאה רע ןּואי

 .בוׁשִי ןּופ טָאטש ַא ּוצ ןעמּוק ּוצ
 ,דסח ןייז רַאפ טָאג ןעקנַאד ןפרַאד ײז

 .רעדניקנשטנעמ יד ּוצ רעדנּוװ ענַײז רַאפ ןּוא
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 ,לעו עטכַאמשרַאפ יד טקיטעזעג טָאה רע םורָאװי
 .סטּוג טימ טליפעגנָא רע טָאה לעז עקירעגנּוה יד ןּוא

 ,ןטָאשטױט ןּוא שינרעטצניפ ןיא ןסעזעג ןענײז סָאװ ידי
 --ןזייַא ןּוא ןייּפ ןיא טייקעג
 ,טָאג ןּופ רעטרעװ יד טקינעּפשרעדיװ ןּבָאה יז לײװ;י

 - ;טרעטסעלעג ןטשרעּביױא םעד ןּופ הצע יד ןּוא
 - ;ץרַאה רעײז דיל טימ טקינעטרעטנּוא טָאה רע ןּואיי

 ןייק ןעװעג טינ ןּוא ,ןרָאװעג טלכיורטשעג ןענייז ײז
 --רעפלעה

 ,טיונ רעײז ןיא טָאג ּוצ ןעירשעג ײז ןּבָאה;*
 | .םעלק רעײז ןּופ ןפלָאהעג ײז טָאה רע ןּוא
 / ,ןטָאשטױט ןּוא שינרעטצניפ ןּופ ןגױצעגסױרַא יז טָאה רע;

 | .ןסירעצ רע טָאה קירטשדניּב ערעײז ןּוא
 ,דסח ןייז רַאפ טָאג ןעקנַאד ןפרַאד יײז*

 .רעדניקנשטנעמ יד ּוצ רעדנּוװ ענייז רַאפ ןּוא
 ,ןריט ענרעּפּוק יד ןכָארּבעצ טָאה רע םורָאװ;*

 .טקַאהעצ ןעלגיר ענרעזיַא יד ןּוא

 געװ ןקידניז רעײז רַאפ ןּבָאה ןרַאניי
 ;ןטילעג ןכערּברַאפ ערעײז רַאפ ןּוא
 ,זײּפש רעכַאלטיא טימ טלקעעג ךיז טָאה לעז רעײז*

 .טיוט ןּופ ןרעיוט יד ויּב טכיײרגרעד ןּבָאה ײז ןּוא
 ,טיונ רעײז ןיא טָאג ּוצ ןעירשעג ײז ןּבָאה!י

 .םעלק רעײז ןּופ ןפלָאהעג ײז טָאה רע ןּוא
 ,טלײהעג ײז ןּוא טרָאװ ןייז טקישעג טָאה רע

 .םירבק ערעײז ןּופ ןענירטנַא טכַאמעג ןּוא
 ,דסח ןייז רַאפ טָאג ןעקנַאד ןפרַאד ײז'י

 .רעדניקנשטנעמ יד ּוצ רעדנּוװ ענייז רַאפ ןּוא
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 ,רעפּפָאקנַאד ןטכַאלש ןפרַאד ײז ןּואיי
 .גנַאזעג טימ םיׂשעמ עניײז ןלייצרעד ןּוא

 ,םי ןפיוא ןפיש ןיא ןרעדינ סָאװ יד
 ,ןרעסַאװ עסיורג ףיוא רחסמ ןעּוט סָאװ יד
 ,טָאג ןּופ םיׂשעמ יד ןעזעג ןּבָאה ײז+

 .שינעפיט רעד ףיוא רעדנּוװ ענײז ןּוא
 ןיטשפיוא טכַאמעג ןּוא ןסײהעג טָאה רע םורָאװי

 ,טניוומערוטש ַא
 .ןדניא ענייז ןּביוהעגפיוא טָאה סָאװ
 ,ןעמוָהּת יד זיּב טרעדינעג ,למיה ןזיּב ףױרַא ןעניײז יז

 .טסגנַא ןּופ ןעגנַאגעצ זיא לעז רעײז
 ,רערוּכיש ַא יװ ןפרָאװעג ןּוא טײרדעג ךיז ןּבָאה זיי

 .ןרָאװעג טשימעצ זיא המכח עצנַאג רעיײז ןּוא
 ,טיונ רעײז ןיא טָאג ּוצ ןעירשעג ײז ןּבָאה**

 .םעלק רעײז ןּופ ןגױצעגסױרַא ײז טָאה רע ןּוא
 ,טײקליטש ןיא םערּוטש םעד טלעטשעגניײיַא טָאה רע

 .ןדניא יד ןענייז ןרָאװעג ןגיװשטנַא ןּוא
 ,טליטשעגניַא ןענייז יז סָאװ טיירפעג ךיז ןּבָאה ײז ןּואי
 .רעגַאּב רעײז ןּופ ןטרָאּב םעד ּוצ טריפעג יז טָאה רע ןּוא -

 ,דסח ןייז רַאפ טָאג ןעקנַאד ןפרַאד יי
 .רעדניקנשטנעמ יד ּוצ רעדנּוװ ענייז רַאפ ןּוא
 גנּולמַאזנײַא רעד ןיא ןּבייהרעד םיא ןפרַאד יײז ןּואי

 ,קלָאפ ןּופ
 ,ןּביױל םיא עטסטלע יד ןּופ גנוציז רעד ןיא ןּוא

 ,רּבדמ ַא רַאפ ןעמָארטש טכַאמ רע

 ;"שינעטשרָאד ַא רַאפ רעסַאװ ןעגנַאגסיוא ןּוא -
 .ןֹואָמְצְל םִיַמ יַאְצֹמּו :ליּפשטרָאװ ײ
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 ,שינעטסיװצלַאז ַא רַאפ דנַאל קיטכּורפ ַא*+
 .ריא ןיא רעניֹוװ יד ןּופ טיײקיטכעלש רעד ןגעװ ןּופ
 ,רעסַאװ ךייט ַא רַאפ רּבדמ ַא טכַאמ רע

 .רעסַאװ ןעגנַאגסױא רַאפ דנַאל ןקּורט ַא ןּוא
 ,עקירעגנּוה יד ןטרָאד טצעזַאּב רע ןּוא*

 .בּוׁשָי ןּופ טָאטש ַא ףיוא ןלעטש ײז ןּוא
 ,רענטרעגנײװ ןצנַאלפ ןּוא ,רעדלעפ ןעײזרַאפ ײז ןּואיי

 .םּוקנייַא םּוצ טכּורפ ןעגנערּב סָאװ
 - ,רעײז ךיז ןרעמ ײז ןּוא ,יײז טשטנעּב רע ןּוא*

 .קיצניװ ןייז תומהּב ערעײז טינ טזָאל רע ןּוא
 ,ןגיוּבעג ןּוא טרענימעג ןרעװ ערעדנַא ןּוא*

 .רעמּוק ןּוא קילגמּוא ןּופ שינעקירד רעד ןּופ
 ,ןטשריפ ףיוא גנוטכַארַאפ סיוא טסינ רע*

 .געװ ַא ןָא עטסיוװ ַא ןיא ןעשזדנָאלּב יז טכַאמ ןּוא
 ,טײקמערָא ןּופ ןויבא םעד ףיוא טּבײה רע ןּוא+י

 .תוחּפשמ ענייז ףָאש יװ טכַאמ ןּוא
 ,ךיז ןעיירפ ןּוא ןעעז עקיטרַאפטכער יד

 .ליומ ןייז ּוצ טכַאמ טכערמּוא ךַאלטיא ןּוא

 ;עקױָאדסָאד ןקרעמ לָאז ,גּולק זיא סע רעװ+*
 ,טָאג ןּופ םידסח יד ןטכַארטַאּב ײז ןלָאז ןּוא

 .ןדוד ןּופ רומומ ַא ,גנַאזעג ַאי חק
 ,טָאג ,ץרַאה ןיימ זיא טסעפ*

 ,ןליּפש ןּוא ןעגניז לעװ ךיא
 ."לעז ןיימ טימ ,ָאי
 ;ףרַאה ןּוא רַאטיג ,ךיד קעװרעדי
 ,ןעניגַאּב םעד ןקעוופיוא ךימָאל
 .יִדֹובְּכ :טסקעט ןיא א
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 ,רעקלעפ יד ןשיװצ ,טָאג ,ןּבױל ךיד לעװ ךיא+
 .תומּוא יד ןשיװצ ןענניזַאּב ךיד ןּוא
 ,דסח ןיײד זיא ןעלמיה יד רעּביא סיורג םורָאװ?

 .טפַאשײרט ןייד ןקלָאװ יד ויּב ןּוא
 ,טָאג ,ןעלמיה יד רעּביא ךיד ּביײהרעד"

 .דובּכ ןײד ןייז לָאז דרע רעצנַאג רעד רעּביא ןּוא
 ,ןרעװ טוײלרעד ןלָאז עטּבילַאּב עניײד ידּכי
 .רימ רעפטנע ןּוא ,טנַאה רעטכער ןייד טימ ףלעה

 . ,טײקילײה ןַײז ןיא טדערעג טָאה טָאנ;
 ;ןרעװ טיירפרעד לעװ ךיא זַא
 ,םָכש ןלײטעצ לעװ ךיא
 .ןטסעמסיוא ךיא לעװ תֹוּכּוס לָאט םעד ןּוא
 ,השנמ זיא ןיימ ,דָעלִג זיא ןיײמ'

 ;ּפָאק ןיימ ןּופ העוויק רעד זיא םירפא ןּוא
 ..רעטּפעצ ןיימ זיא הדּוהי

 ,ּפָאטשַאװ ןיימ זיא בָאֹומיי = |
 ,ךּוש ןיימ ךיא ףרַאװ םֹודָא ףיוא = |
 .ןלַאש ךיא ּוט תֶׁשֶלּפ רעּביא = |

 ,טָאטש רעטקיטסעפַאּב רעד ּוצ ךימ טגנערּב רעוויי
 ?םֹודָא ןייק ךימ טריפ רעװ
 ,טזָאלרַאפ זדנּוא טסָאה ,טָאג ,רָאװרַאפ**

 .תונחמ ערעזדנּוא טימ ,טָאג ,סױרַא טינ טסייג ןּוא
 ,טנייפ םעד ןגעק ףליה זדנוא ּבינ;*

 ,ןשטנעמ ַא ןּופ העושי יד זיא קיטשינ םורָאװ
 ,תורּובג ןָאטּפױא רימ ןלעװ טָאג טימ:+

 .טנייפ ערעזדנוא ןטערטעצ טעװ רע ןּוא
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 .רֹומומ ַא ןדוד ןּופ ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפי טק
 .ןגײװש טינ טסלָאז ,ּבױל ןיימ ןּופ טָאג

 גּורטַאּב ןּופ ליומ ַא ןּוא ליומ זייּב ַא םורָאװי
 ;רימ ףיוא טנפעעג ײז ןּבָאה
 .ןגיל ןּופ גנּוצ ַא טימ רימ ּוצ טדערעג ןּבָאה יז
 ,טלגנירעגמּורַא ךימ ײז ןּבָאה האנׂש ןּופ דיר טימ ןּוא*

 ,טסיומּוא רַאפ רימ ןגעק ןטירטשעג ןּוא
 ,ךימ ײז ןטנייפ טפַאשּביל ןיימ רַאפי

 .טעּבעג רעטױל ןיּב ךיא תעּב
 ,הבֹוט ַא רַאפ הער ַא ןָאטעגּפָא רימ ןּבָאה ײז ןּואי

 .טפַאשּביל ןיימ רַאפ האנׂש ןּוא

 ,עשר ַא םיא ףיוא ןָא ץעזי
 .טײז רעטכער ןייז ײּב ןייטש לָאז רעגָאלקנָא ןַא ןּוא
 ,קידלּוש ןײגסױרַא רע לָאז ,טּפשמעג טרעװ רע זַאי

 .דניז ּוצ ןרעװ לָאז הליפּת ןייז ןּוא
 ,קיצניװ ןייז ןלָאז געט ענייזי

 .רערעדנַא ןַא ןעמענוצ לָאז סטרָאּפשענּפָא ןייז
 ,םימֹותי ןרעװ ןלָאז רעדניק ענייזי

 .הנמלַא ןַא ּבײװ ןייז ןּוא
 ,ןעלטעּב ןּוא ,רעדניק עניז ןעלגָאװ ןלָאז ןעלגָאװ ןּואיי

 .סױרַא תֹוברּוח ערעײז ןּופ ןטױרּבנ ןכּוז ןּוא
 ,טָאה רע סָאװ ץלַא בֹוח-לעּב ַא לָאז ןעמענרַאפיי

 .ימ ןייז ןּבױרקעװַא ןלָאז עדמערפ ןּוא
 ,דָאנעג םיא ּוצ ןגיינ טינ לָאז רענייקי*

 .םימֹותי ענייז ןקילעוטײל טינ לָאז רעניק ןּוא
 ;ןרעװ ןטינשרַאפ לָאז םּוקכָאנ ןייז*

 .טקעמענסיוא ןייז ןעמָאנ רעײז לָאז רוָד רעדנַא ןיא
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 רַאפ ןרעװ טנָאמרעד סרעטָאפ ענייז ןּופ דניז יד לָאז*
 ,טָאג

 ;ןרעװ טקעמרַאפ טינ לָאז רעטּומ ןייז ןּופ אטח רעד ןּוא
 ,דימּת טָאג ןגעקטנַא ןייז ןלָאז ייז*

 .שינעכעדעג רעײז דרע רעד ןּופ ןדיינשרַאפ לָאז רע ןּוא
 ,דסח ןָאט ּוצ טכַאדעג טינ טָאה רע סָאװרַאפ:*

 ,ןויבא םעד ןּוא ןַאמערָא םעד טפדֹורעג טָאה רע ןּוא
 .ןטייט ּוצ ,טּבירטַאּב זיא ץרַאה ןייז סָאװ םעד ןּוא

 ,הללק יד טַאהעג ּביל טָאה רע ,ָאייי
 ;ןעמּוקנָא םיא יז לָאז ָאט
 ,הכרּב ןייק ןשטנּוװעג טינ טָאה רע ןּוא
 .םיא ןּופ ןייז טײװ יז לָאז ָאט
 ,דײלק ןייז יװ הללק יד ןָאטעגנָא טָאה רע ןּוא*

 ,דײװעגניא ענייז ןיא רעסַאװ יװ ןײרַא יז לָאז ָאט
 .רענייּב ענייז ןיא לייא יװ ןּוא
 ,ןָא טּוט רע סָאװ דנּב ַא יװ ןייז םיא יז לָאז:

 .דימּת ןטרּוגנָא סע רע לָאז לטרַאג ַא רַאפ ןּוא
 ,םיאנוָׂש עניײמ ּוצ טָאג ןּופ ןיול רעד ןייז לָאז סָאדַי

 .לצז ןיימ ןגעקַא זייּב ןדער סָאװ יד ּוצ ןּוא
 ,ןגעװ ןעמָאנ ןײד ןּופ רימ טימ ּוט ,רַאה רעד טָאג ּוד ןּואי

 .ליצמ רימ ײז ,טּוג זיא דסח ןײד לײװ
 ,ךיא ןיּב קיטפרעדַאּב ןּוא םערָא םורָאװַי !

 .רימ ןיא טרעכעלעצ זיא ץרַאה ןיימ ןּוא
 ,ךיא ײגרַאפ ,ךיז טגיינ רע ןעװ ןטָאש ַא יװ ױזַא*

 .קירעשיײה ַא יװ ןרָאװעג טלסײרטעגּפָא ןיּב ךיא
 ,ןטסַאפ ןּופ ןעלכיורטש ינק עניימ*+

 .טייקטעפ ןָא ,טרעצעגּפָא זיא ּבײל ןיימ ןּוא
 ,ײז ייּב הּפרח ּוצ ןרָאװעג ןיּב ךיא ןּוא*
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 ,ּפָאק רעַײז יז ןעלקָאש ,ךימ ןעעז ײז זַא

 ,טָאג ןיימ הוהי ,יײּב רימ ייטשי*
 .דָאנעג ןייד טול ךימ ףלעה

 ,טנַאה ןיײד זיא סָאד זַא ןסיװ ײז ןלָאז ןּואיי
 .ןָאטעג סָאד טסָאה ,טָאג ,ּוד זַא
 ;ןשטנעּב טסלָאז ּוד ןּוא ,ןטליש ײז ןלָאו*

 ,ןרעװ טמעשרַאפ ײז ןלָאז ,ףיוא ןעייטש ײז זַא
 .ןעיירפ ךיז לָאז טכענק ןײד ןּוא
 ,דנַאש טימ ןדײלקַאּב ךיז טנייפ עניימ ןלָאז*

 .השּוּב רעײז לטנַאמ ַא יװ ןָאטנָא ןּוא
 ,ליומ ןיימ טימ טָאג ּוצ קנַאד סיורג ןּבעג לעװ ךיא*י

 .ןּביױל םיא ךיא לעװ ןשטנעמ ליפ ןשיװצ ןּוא
 ןופ טנַאה רעטכער רעד יב טײטש רע םורָאװיי

 ,ןקיטפרעדַאּב
 .לעז ןייז ןטּפשמרַאפ סָאװ יד ןּופ ןפלעה ּוצ

 .רֹוממ ַא ןדוד ןופי לק
 :רַאה ןיימ ּוצ טגָאז טָאג

 ,טנַאה רעטכער ןיימ יײּב ץיז
 טנייפ עניײד ןכַאמ לעװ ךיא זיּב
 .סיפ עניײד ּוצ לקנעּב ַא רַאפ
 ,ןקערטשסיוא טָאג טעװ טכַאמ ןייד ןּופ רעטּפעצ םעדי

 | ;ןֹויִצ ןּופ
 .טנייפ ענייד ןשיװצ קיטלעװעג
 ןָא ךיז טָאּב קלָאפ ןײד*
 ;המחלמ ןײד ןּופ גָאט ןיא
 ,טייקנייש רעקילײה ןיא



 ,ןעניגַאּב ןּופ טכַארט ןּופ

 .טנגוי ןייד ןּופ יוט רעד ריד טמּוק

 ;ןּבָאה הטרח טינ טעװ ןּוא ,ןרָאװשעג טָאה טָאג:
 ,קיּבײא ףיוא ןהֹּכ ַא טסיּב
 ,יקָדָצייּכלַמ ןּופ רעגיײטש ןפיוא
 טנַאה רעטכער ןיײד יײּב טָאג"
 .ןרָאצ ןייז ןּופ גָאט ןיא םיכלמ טקַאהעצ
 ;רעקלעפ יד ןשיװצ טּפשמ ַא ןָאט טעװ רע*
 ;רעּבײל עטיוט טימ ןָא טליפ רע
 .דנַאל ןטײרּב ַא ףיוא ּפעק טקַאהעצ רע
 ;ןעקנירט רע טעװ געװ ןפיוא ךַאּב ןּופי
 .ּפָאק םעד ןּבײהפיוא רֶע טעװ םּורד

 .הָיּלְלַהי איק
 ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ טָאג ןּבױל לעװ ךיא א
 .הדע ןַא ןּוא עקיטרַאּפטכער ןּופ למעזעג ַא ןיא ב
 ,סיורג ןענייז טָאג ןּופ קרעװ ידי ג
 .ײז ןרַאג סָאװ עלַא ןּופ טשרָאפעג ןרעװ ײז ד
 ,גנּואּוט ןייז זיא טייקנייש ןּוא טכַארּפ* ה
 .קיּביײא ףיוא טײטשַאּב טיײקיטכערעג ןייז ןּוא ו
 ,רעדנוװ ענייז רַאפ קנעדנָא ןַא טכַאמעג טָאה רע ז
 .קילעזטײל ןּוא קידמירַאּברעד זיא טָאג ח
 ,םיא ןטכרָאפ סָאװ יד ּוצ זיײּפש טיג רע* ט
 .דנּוּב ןייז קיּבײא ףיוא טקנעדעג רע י
 ןיװעג רֶע טָאה קרעװ ענייז ןּופ טײקרַאטש ידי כ

 ,קלָאפ ןייז
 .רעקלעפ יד ןּופ ּברַא יד ןּבעג ּוצ ַײז ידּכ ל
 .18 ,די תישארּב עזא
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 ,טײקיטכערעג ןּוא תמא ןענייז טנעה ענייז ןּופ קרעװ ידי מ
 ;ןלעּפַאּב ענייז עלַא ןענייז רעכיז ג
 ,קידנעטש ןּוא קיּבײא ףיוא ןטלַאהעגפיוא* ס
 | .רׁשֹוי ןּוא תמא טימ טכַאמעג ע
 : ;קלָאפ ןייז ּוצ טקישעג רע טָאה גנּוזײלסױא ןַא פ
 ;דנּוּב ןייז קיּביײא ףיוא ןלױפַאּב טָאה רע צ
 | .ןעמָאנ ןייז זיא קיטכרָאפ ןּוא קילײה ק
 | ;טָאג רַאפ ארֹומ זיא המכח ןּופ ּביײהנָא רעד"' ר
 .סָאד ןעּוט סָאװ עלַא ײּב זיא טײקידנַאטשרַאפליוװ ש
 .קיּבײא ףיוא טײטשַאּב ּביול ןייז'' ת

 .הָיּולְלַהְי ביק
 ,טָאג רַאפ ארֹומ טָאה סָאװ ןַאמ םעד ּוצ ליֹוװ א
 .רעייז ןרַאג רע טּוט טָאּבעג ענייז ךָאנ סָאװ ב
 ;ןעמָאז ןייז ןייז טעװ דנַאל ןיא קיטכַאמי ג
 .טשטנעּבעג ןייז טעװ עקיטרַאפטכער יד ןּופ רוָד רעד ד
 ,זיוה ןיא םיא ײּב זיא תורישע ןּוא סטּו' ה
 .קיּביײא ףיוא טײטשַאּב טיײקיטכערעג ןייז ןּוא ו
  ןיא טכיל ַא יװ עקיטרַאפטכער יד רַאפ טנייש רעי ז

 ,רעטצניפ רעד
 .טכערעג ןּוא קידמירַאּברעד ןּוא קילעוטײל זיא רע ח
 ,טײל ןּוא קילעוטײל זיא סָאװ ןַאמ רעד זיא טּוג" ט
 .טײקיטכערעג טימ ןכַאז ענייז טריפ סָאװ י
 ;ןלַאּפמּוא טינ לָאמנײק טעװ רע םורָאװ" כ
 .קידצ רעד ןייז טעװ שינעכעדעג רעקיּבײא ּוצ ל
 ,ארֹומ טינ רע טָאה הרּוׂשּב רעזייּב ַא רַאפי מ
 .טָאג ףיוא חּוטּב זיא רע ,ץרַאה ןייז יא טסעפ ג
 ,ארֹומ ןייק טינ טָאה רע ,ץרַאה ןייז זיא רעכיזי ס
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 .טנייפ ענייז ףיוא ןָא ךיז טעז רע זיּב
 ,עקיטפרעדַאּב יד טיג רע ,רעדנַאנַאפ טליײט רעי
 ;קיּבײא ףיוא טײטשַאּב הקדצ ןייז

 .דובּכ ןיא ןייז ןּביוהרעד טעװ ןרָאה ןייזי'
 ,ןרעגרע ךיז ןּוא ןעז טעװ עשר רעד
 ;ןרעװ ןעגנַאנעצ טעװ ןּוא ןצירק רע טעװ ןייצ ענייז
 .ןייגרעטנּוא טעװ םיעשר יד ןּופ רעגַאּכ רעד:

 הָיללהי גיק!
 ,טָאג ןּופ טכענק ריא טּבױל
 .טָאג ןּופ ןעמָאנ םעד טּבױל
 טָאג ןּופ ןעמָאנ רעד ןייז טשטנעּבעג לָאװ

 .קיּבייא ויּב ןּוא דנּוצַא ןּופ
 גנַאגרעטנּוא ריא זיּב ןּוז רעד ןּופ גנַאגפיוא ןּופ*
 .טָאג ןּופ ןעמָאנ רעד טּבױלעג טרעװ
 ,רעקלעפ עלַא רעּביא ןּביױהרעד זיא טָאג
 .טכַארּפ ןייז זיא ןעלמיה יד רעּביא
 ,טָאג רעזדנּוא הוהי יװ זיא רע"
 ?ךייה רעד ןיא טנָארט סָאװ
 ףיט ּפָארַא טקּוק סָאװ'
 .דרע רעד ףיוא ןּוא ןעלמיה יד ףיוא
 ,ןַאמערָא םעד ּביוטש ןּופ ףיוא טלעטש רעי

 ,ןויבא םעד רע טּבײהרעד ןטסימ ןּופ
 ,ןטשריפ טימ ןצעז ּוצ*
 .קלָאפ ןייז ןּופ ןטשריפ יד טימ

 זיוה ןיא ןציז הרקע יד טכַאמ רעי |
 .רעדניק ןּופ רעטּומ עכַאלײרפ ַא
 .הָיּולְלַה
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 | ,םִיַרְצִמ ןּופ סױרַא זיא לארׂשי זַאי דיק
 ,קלָאפ ןקיכַארּפשדליװַא ןּופ בקעי ןּופ זיוה סָאד

 ,םּוטקילײה ןייז רַאפ ןרָאװעג הדּוהי זיא?
 .גנוקיטלעװעג ןייז לארׂשי

 ,ןפָאלטנַא זיא ןּוא ןעזרעד טָאה םי רעדי
 .רעטניהַא ןטָארטעגּפָא טָאה ןדרַי רעד
 ,סרעדיװ יװ ןעגנורּפשעג ןענײז גרעּב ידי

 .ףָאש עגנוי יװ ןכייה יד
 ?טסּפיול ּוד סָאװ ,םי ,ריד זיא סָאװ'

 ?רעטניהַא ּפָא טסטערט ּוד סָאװ ,ןדרַי ּוד
 .!סרעדיװ יװ טגנירּפש ריא סָאװ ,גרעּב ריאי
 ?ףָאש עננּוי יװ ,ןכײה ריא

 ,דרע ,ןרעטיצ ּוט ,רַאה םעד רַאפי
 בקעי ןּופ טָאג םעד רַאפ |

 ,רעסַאװ ךייט ַא ןיא ולעפ םעד טרעקרַאפ סָאװ;
 .לַאװקרעסַאװ ַא ןיא ןייטשלזיק

 ,זדנוא טינ ,הוהי ,זדנוא טיני ןטק
 ,דובּכ ּביג ןעמָאנ ןיײד טרעײנ

 ,דסח ןייד ןגעוו ןּופ
 .טּפַאשײרט ןייד ןגעװ ןּופ
 :רעקלעפ יד ןגָאז ןלָאז סָאװרַאפ*

 ?טָאג רעַײז זיא טשרָאקַא ּוװ

 ,למיה ןיא זיא טָאג רעודנוא רעּבָאי
 .רע טּוט ,טרעגַאּב רע סָאװ ץלַא
 ,דלָאג ןּוא רעּבליז ןענייז רעדליּבנצענ ערעײי
 .טנעה סנשטנעמ ַא ןּופ קרעװ סָאד
 ,טינ ןדער ןּוא ליומ ַא ןּבָאה זי



 181 םילהת ו-פוטק

 ;טינ ןעעז ןּוא ןגיוא ןּבָאה יז
 ,טינ ןרעה ןּוא ןרעיוא ןּבָאה יז
 ;טינ ןקעמש ןּוא זָאנ ַא ןּבָאה יז
 ,ןּפַאטנָא טינ ןענעק יז רעּבָא ,ײז יב טנעהי
 ;טינ ןעײג יז רעּבָא ,ײז ייּב סיפ
 .לעק רעײז טימ ךיוה ַא טינ ןעּוט יז
 ,יײז ןכַאמ סָאװ יד ײז יװ ןרעװ ןלָאז
 .יײז ףיוא ךיז טרעכיזרַאפ סָאװ רעכַאלטיא

 .טָאג ףיוא ךיז רעכיזרַאפ ,לארׂשיי |
 .דליש רעײז ןּוא ףליה רעײז זיא רע

 .טָאג ףיוא ךייַא טרעּכיױרַאפ ,ןרהַא ןּופ זיוה:*
 .דליש רעײז ןּוא ףליה רעײז זיא רע

 .טָאג ףיוא ךייַא טרעכיזרַאפ ,טָאנ ןּופ רעטכרָאפ ריא:י
 .דליש רעײז ןּוא ףליה רעײז זיא רע

 ,ןשטנעּב טעװ רע ,זדנּוא ןָא טכַאדעג טָאה טָאג*
 ,לארׂשי ןּופ זיוה סָאד ןשטנעּב טעװ רע
 .ןרהַא ןּופ זיוה סָאד ןשטנעּב טעװ רע
 ,טָאג ןטכרָאפ סָאװ יד ןשטנעּב טעװ רע**

 .עסיורג יד יװ ױזַא עניילק יד
 ,ןרעמ ךייַא טעװ טָאג*

 -.רעדניק ערעײַא ןּוא ךייַא
 ,טָאג ןּופ ןייז ריא טלָאז טשטנעּבעג'*

 .דרע ןּוא למיה ןּופ רעפעשַאּב רעד

 ,טָאג ןּופ ןעלמיה יד ןעניײז ןעלמיה לד

 תל רק יד ּוצ ןּבעגעג רע טָאה דרע יד רעּבָא |
 ,הָי ןּביױל ןלעװ עטיוט יד טיניי
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 .רבק ןליטש ןיא ןרעדינ סָאװ עלַא יד טינ ןּוא
 ,הָי ןשטנעּב ןלעװ רימ רעּבָאי*

 .קיּביײא זיּב ןּוא דנּוצַא ןּופ
 .הָיּולְלַה

 ןרעהּוצ לָאז טָאג זַא רַאג ךיאי זטק
 .ןטעּבעג עניימ ,לוק ןיימ

 ,רימ ּוצ רעוא ןייז טגיינעג טָאה רע לײװי
 .ןפּור םיא ךיא לעװ געט עניימ ןיא םּורד

 ,טיוט ןּופ קירטש יד ךימ ןּבָאה טלגנירעגמּורַא*
 ;ןפָארטעג ךימ ןּבָאה דרערעטנּוא ןּופ ןטסננַא ןּוא
 .ןפָארטעג ךיא ּבָאה רעמּוק ןּוא דיל
 :ןפּורעג טָאג ןּופ ןעמָאנ םעד ךיא ּבָאהְי
 .לעז ןיימ ןענירטנַא ךַאמ ,טָאג ,ךיד טעּב ךיא
 ,טכערעג ןּוא הוהי זיא קילעזטײל*

 .קידמירַאּברעד זיא טָאג רעודנּוא ןּוא
 ;עטינעגמּוא יד טיהרַאפ טָאג
 ,ןפלָאהעג ךימ טָאה רע ןּוא ,ןלַאפעג ןעװעג ןיּב ךיא

 ,טײקיאּור ןייד ּוצ ,לעז ןיימ ,םּוא ךיז רעקי
 .ןָאטעג סטּוג ריד טָאה טָאג םורָאװ
 ,טיוט ןּופ לעז ןיימ ןגױצעגסױרַא טסָאה םורָאװ;

 ,גיוא ןיימ ןרערט ןּופ
 .גנולכיורטש ןּופ סּופ ןיימ
 טָאג רַאפ ןיײגמּוא לעװ ךיא*
 .עקידעּבעל יד ןּופ רעדנעל יד ןיא
 ;טדערעג ּבָאה ךיא ןעװ ,טּבױלגעג ּבָאה ךיא''

 .רעײז ןעװעג טגיײּבעג ןיּב ךיא
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 ;טסגנַא ןיימ ןיא טגָאזעג ּבָאה ךיא:י
 .שלַאפ ןענייז ןשטנעמ עלַא

 טָאג ןלָאצּפָא ךיא לָאז יװ*
 ?רימ ּוצ תובֹוט ענייז עלַא
 ,ןּבייהפיוא ךיא לעװ תועּושי ןּופ סוָּכ םעד

 .ןפּור ךיא לעװ טָאג ןּופ ןעמָאנ םעד ןּוא
 ןלָאצַאּב ךיא לעװ טָאג ּוצ םירדנ עניימ:+

 .קלָאפ ןצנַאג ןייז רַאפ ןגעקטנַא

 טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא רעווש:*
 .עמורפ ענייז ןּופ טיוט רעד זיא

 ,טכענק ןייד ןיּב ךיא םורָאװ ,טָאג ,ךיד טעּב ךיא:י
 ;טסניד ןייד ןּופ ןּוז רעד ,טכענק ןייד ןיּב ךיא
 .קירטשדניּב עניימ טכַאמעגזיול טסָאה |
 וקנַאד ןּופ רעפּפָאטכַאלש ַא ריד ּוצ ןטכַאלש לעװ ךיאיז

 .ןפּור ךיא לעװ טָאג ןּופ ןעמָאנ םעד ןּוא
 ןלָאצַאּב ךיא לעװ טָאג ּוצ םירדנ עניימַ*

 ,קלָאפ ןצנַאג ןייז רַאפ ןגעקטנַא
 ,זיוה סטָאג ןּופ ןפיוה יד ןיאיי

 .םִיַלָשּורי ,ריד ןּופ ןטימ ןיא
 .הָיּולְלַה

 ,רעקלעפ עלַא ,טָאג טּביולי זיק
 ,תומּוא עלַא ,םיא ּוצ חַבש ַא טיג |

 ,זדנּוא ףיוא דסח ןייז זיא קרַאטש םורָאװי
 .קיּביא ףיוא זיא טָאג ןּופ טפַאשיײרט יד ןּוא
 .הָיּולְלַּה
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 ,טּוג זיא רע םורָאװ ,טָאג ּוצ קנַאד ַא טיג' חיק
 .דסח ןייז זיא קיּביײא ףיוא םורָאװ

 :לארׂשי ןגָאז ןּונ לָאז
 .דסח ןייז זיא קיּביײא ףיוא םורָאװ

 ;ןרהַא ןּופ זיוה סָאד ןגָאז ןּונ לָאװ*
 .דסח ןייז זיא קיּביײא ףיוא םורָאװ

 ;טָאג ןטכרָאפ סָאװ יד ןגָאז ןּונ ןלָאז*
 .דסח ןייז זיא קיּבײא ףיוא םורָאװ

 ,טָאג ןפּורעג ךיא ּבָאה שינעגנע ןּופ*
 .טָאג שינרעטַײרּברעד טימ טרעפטנעעג רימ טָאה
 ,ארֹומ ןייק טינ ּבָאה ךיא ,רימ טימ זיא טָאג'
 ?ןָאט רימ שטנעמ ַא ןעק סָאװ
 ,רעפלעה ןַײמ רימ זיא טָאג

 .םיאנוָׂש עניימ ףיוא ןעז לעװ ךיא ןּוא
 ,טָאג ןיא ןצישַאּב ךיז רעסעב'
 .ןשטנעמ ַא ףיוא ןרעכיזרַאפ ךיז רעדייא
 ,טָאג ןיא ןצישַאּב ךיז רעסעּב'
 .ןטשריפ ףיוא ןרעכיזרַאפ ךיז רעדיײא
 ;טלגנירעגמּורַא ךימ ןּבָאה רעקלעפ עלַא'"

 .ןדיינשרַאפ ײז ךיא לעװ רעּבָא טָאג ןּופ ןעמָאנ םעד טימ
 ןּבָאה טלגנירעגמּורַא ָאי ,טלגנירעגמּורַא ךימ ןּבָאה יײז'י

 ;ךימ יז

 .ןדינשרַאּפ יז ךיא לעװ רעּבָא טָאג ןּופ ןעמָאנ םעד טימ
 ;ןעניּב יװ טלגנירעגמּורַא ךימ ןּבָאה ייז*

 ;רענרעד ןּופ רעייפ יװ ןרָאװעג ןשָאלרַאפ ןעניײז יז
 ןײז ךיא לעװ טָאג ןּופ ןעמָאנ םעד טימ ,רָאװרַאפ

 .ןדיינשרַאפ
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 ,ןלַאפ םּוצ ןסיוטשעג ךימ ּוטסָאה ןסיוטשי*
 .ןפלָאהעג ךימ טָאה הִי רעּבָא

 ,הָי זיא גנַאזעג ןּוא טײקרַאטש ןיימ**
 .העּושי ַא ןעװעג רימ זיא רע ןּוא

 העּושי ןּוא גנַאזעג ןּופ לוק ַאי*
 ;םיקידצ יד ןּופ ןטלעצעג יד ןיא זיא
 .תורּובג טּוט טָאג ןּופ טנַאה עטכער יד

 ,ןּביוהרעד זיא טָאג ןּופ טנַאה עטכער יד**
 .תורּובג טּוט טָאג ןּופ טנַאה עטכער יד
 ,ןּבעל רָאנ ןּברַאטש טינ לעװ ךיא:י

 .הָי ןּופ םיׂשעמ יד ןלײצרעד ןּוא
 ,הָי ךימ טָאה טפָארטשעג ןפָארטש*

 .ןּבעגעג טינ ךימ רע טָאה טוט םּוצ רעּבָא
 ,טיײקיטכערעג ןּופ ןרעיוט יד רימ טנפעיי

 .הָי ןעקנַאד לעװ ךיא ,יײז ןיא ןײגנײרַא לעװ ךיא
 : ,טָאג ןּופ רעיוט רעד זיא סָאד

 .םיא ןיא ןײגנײרַא ןלָאז עטכערעג יד
 ,טרעפטנעעג רימ טסָאה םורָאװ ,ריד קנַאד ךיא*י

 .העּושי ַא ןעװעג רימ טסיּב ןּוא

 ככַארַאפ ןּבָאה רעטסניײמיוּבב יד סָאװ ןייטש רעד
 ,לקניװטּפױה םּוצ ןרָאװעג זיא
 ,ןעשעג סָאד זיא טָאג ןּופ=

 .ןגיוא ערעזדנּוא ןיא סע זיא ךַאלרעדנּוװ
 ,טכַאמעג טָאה טָאג סָאװ גָאט רעד זיא סָאד*

 .םיא ןיא ןעיירפ ךיז ןּוא ןייז קיטסּול רימָאל
 !ןּונ ףלעה ,טָאג ,ךיד טעּב ךיא

 !ןּונ קילנַאּב ,טָאג ,ךיד טעּב ךיא
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 !טָאג ןּופ ןעמָאנ ןיא טמּוק סָאװ רעד טשטנעּבעגי*
 .זיוה סטָאג ןופ ךייַא ןשטנעּב רימ

 ;ןטכּולרעד זדנּוא טָאה רע ןּוא ,טָאג זיא הוהייי
 ןגײװצ טימ ץנַאט ַא טכעלפ
 .חּבומ ןּופ רענרעה יד ויּב

 ;ןעקנַאד ריד לעװ ךיא ןּוא :ּוטסיּב טָאג ןיימ**
 .ןּבייהרעד ךיד ךיא לעװ-טָאג ןיימ
 ,טּוג זיא רע םורָאװ ,הוהי ּוצ קנַאד ַא טינ*

 .דסח ןייז זיא קיּבײא ףיוא םורָאװ

 ֹא

 ,ךַאלרע זיא געװ רעײז סָאװ יד ּוצ ליֹוװְי טיק
 .טָאג ןּופ הרֹוּת רעד ןיא ןעיײג סָאװ

 ,ןגָאזנָא ענייז ןטיה סָאװ יד ּוצ ליֹוװי
 ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ םיא ןכּוז סָאװ
 ,טכערמּוא ןייק טינ ןעּוט ײז ןּוא*
 .ןגעװ ענייז ןיא ןעײג ײז
 ,ןלעפַאּב ענייד ןטָאּבעג טסָאהּי
 .רעײז ןטיהּוצּפָא יז
 ,ןגעװ עניימ ןייז טסעפ ןלָאז יַאװלהי

 .ןצעזעג עניײד ןטיה ּוצ
 ,ןעמעש טינ ךיז ךיא לעװ לָאמסנעד"
 .טָאּבעג ענייד עלַא ףיוא קּוק ךיא ןעװ
 ,ןצרַאה ןּופ טײקיטרַאפטכער טימ ןּביױל ךיד לעװ ךיאי
 .םיטּפשמ עטכערעג ענייד ןרעל ךיא ןעוו
 ;ןטיה ךיא לעװ ןצעזעג ענד!
 .רָאג זיּב ןוָאלרַאפ טינ ךימ טסלָאז
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 ,געװ ןייז ןייר ןטלַאה שטנעמ רעגנּוי ַא ןעק סָאװ טימי
 ?טרָאװ ןיײד טול טיהעגּפָא ןייז ּוצ
 ;טכּוזעג ךיד ךיא ּבָאה ןצרַאה ןצנַאג ןיימ טימיי

 .טָאּבעג עניײד ןּופ ןעשזדנָאלּבקעװַא טינ ךימ זָאל
 ,טרָאװ ןײד ןטלַאהַאּב ךיא ּבָאה ןצרַאה ןיימ ןיא:י

 ,ריד ּוצ ןקידניז טינ לָאז ךיא ידּכ
 ;טָאג ,ּוטסיּב טּביולעג

 .ןצעזעג עניײד ךימ ןרעל
 טליײצרעד ךיא ּבָאה ןּפיל עניימ טימי

 .ליומ ןיײד ןּופ םיטּפשמ עלַא
 טיירפעג ךימ ךיא ּבָאה ןגָאונָא ענייד ןּופ געװ םעד טימ:*

 .תורישע עלַא טימ יװ
 ,ןלעפַאּב עניײד ןָא טכַארט ךיאי*

 .ןגעװ ענײד ףיוא קּוק ךיא ןּוא
 ,ךימ ךיא קיוװק ןצעזעג ענײד טימ:י

 .טרָאװ ןײד טינ סעגרַאפ ךיא

 ג

 ,ןּבעל לָאז ךיא ,טכענק ןיײד רעשַאּבי
 .טרָאװ ןײד ןטיה לעװ ךיא ןּוא
 ןעז לָאז ךיא ,ןגיוא עניימ קעלּפטנַא

 .הרֹוּת ןייד ןּופ רעדנּוװ יד
 ;דרע רעד ףיוא ךיא ןיּב רעדמערּפ ַא*

 .טָאּבעג ענײד רימ ןּופ גרָאּברַאּפ טינ
 שינעטסּולג ןּופ לעז ןיימ זיא ןכָארּבעצ"

 .טײצ רעדעװטעי ןיא םיטּפשמ ענייד ךָאנ
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 ,עקיליװטּומ ענעטלָאשרַאפ יד ףיוא ןָא טסיײרשיי
 .טָאּבעג ענייד ןּופ קעװַא ןעשזדנָאלּב סָאװ
 ,ןויָזּב ןּוא דנַאש רימ ןּופ ּפָארַא לקייקיי

 .טיהעג ךיא ּבָאה ןגָאונָא עניײד םורָאװ
 - ,רימ ןגעק ןדער ןּוא ןציז ןרַאה םגה**

 ,ןצעזעג עניײד ןָא טכענק ןייד טכַארט
 ,גניקיווק ןימ ןענייז ןגָאמָא ענײד ,ָאיײי

 .עניימ רעּבעג"הצע יד

 ד

 ;לעז ןיימ זיא ּביוטש םּוצ טפעהַאּבי*
 טרָאװ ןַײד טול ףיוא ךימ ּבעל
 רימ טסָאה וד ןּוא ,ןגעװ עניימ טלײצרעד ּבָאה ךיא!י

 ;טרעפטנעעג
 .ןצעזעג ענייד ךימ ןרעל
 ,ןייטשרַאפ ךימ ךַאמ ןלעּפַאּב עניײד ןּופ געװ םעדיי

 | .רעדנּוװ עניײד ןּופ ןדער לעװ ךיא ןּוא
 ;רעמּוק ןּופ טרערט לעז ןיימ**

 .טרָאװ ןײד טול ףיוא ךימ טכיר
 ,רימ ןּופ ּפָא ּוט ןגיל ןּופ געװ םעד*י

 .ךימ קילעוטײל הרֹוּת ןיײד טימ ןּוא
 ,טלײװעגסױא ךיא ּבָאה תמא ןּופ געװ םעד*י

 .ןרימ רַאפו ןטלַאהעג ךיא ּבָאה םיטּפשמ עניײד
 ;ןגָאונָא ענייד ןָא טפעהַאּב ןיּב ךיא:!

 .ןעמעשרַאפ טינ ךימ טסלָאז ,טָאג
 ,ןפיול ךיא ּוט טָאּבעג ענד ןּופ געװ םעד ןיא*י

 .ץרַאה ןיימ טסרעטײרּברעד ּוד םורָאװ
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 ה

 ,ןצעועג עניײד ןּופ געוװ םעד ,טָאג ,ךימ ןרעל*י
 .טצעל ויּב ןטיה םיא לעװ ךיא ןּוא
 ,הרֹוּת ןייד ןטיה לָאז ךיא ידּכ ,ןייטשרַאפ ךימ ךַאמ*י

 .ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ןטלַאה יז ןּוא
 ,טָאּבעג עניײד ןּופ געטש םעד ןיא ךימ ריפ*י

 .טרַאגעג ךיא ּבָאה םיא ךָאנ םורָאװ
 ,ןגָאזנָא ענייד ּוצ ץרַאה ןיימ גייני*

 .טייקיצײג ּוצ טינ ןּוא
 ;טײקיטשינ ףיוא ןקּוק ןּופ ןגיוא עניימ קעװַא םענַי

 .ףיוא ךימ ּבעל ןגעװ עניײד ןיא
 גָאוּוצ ןייד טכענק ןיײד ּוצ םייקמ ייוי*

 .רעטכרָאפ ענײד ּוצ סָאװ
 ,רַאפרעד ךימ קערש ךיא סָאװ דנַאש ןיימ ּפָא ּוט*

 .טּוג ןענייז םיטּפשמ ענייד םורָאװ
 ;ןלעפַאּב עניײד ךָאנ טכַאמשעג ּבָאה ךיא ,עוי

 .ףיוא ךימ ּבעל טייקיטכערעג ןיײד ןיא

 ֹו

 ,טָאג ,רימ ףיוא םידסח ענײד ןעמּוק ןלָאז ןּוא+י
 ,גָאװצ ןייד טול ףליה ןײד
 ;טרָאװ ַא רערעטסעל ןיימ ןרעפטנע ןענעק לָאז ךיא זַא*

 .טרָאװ ןייד ףיוא טרעכיזרַאפ ךימ ּבָאה ךיא םורָאװ
 סָאד ליומ ןיימ ןּופ ןצנַאג ןיא ןסײרּפָא טינ טסלָאז ןּוא -

 ,תמא ןּופ טרָאװ
 .טרַאהעג ךיא ּבָאה םיטּפשמ עניײד ףיוא םורָאװ

 ,הרֹוּת ןייד ןטיה דימּת לעװ ךיא ןּואי*
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 .קידנעטש ןּוא קיּבײא ףיוא
 ,שינרעטײרּברעד ןיא ןייגמּוא ךימָאל ןּוא+י

 .טכּוזעג ךיא ּבָאה ןלעפַאּב ענײד םורָאװ
 ,םיכלמ רַאפ ןגָאונָא ענייד ןּופ ןדער לעװ ךיא ןּוא*

 .ןעמעש טינ ךימ לעװ ךיא ןּוא
 טָאּבעג ענײד טימ ןקיוװק ךימ לעװ ךיא ןּוא

 .ּביל ּבָאה ךיא סָאװ
 טָאּבעג ענד ֹוצ טנעה ענײמ ןּבײהפיוא לעװ ךיא ןּוא+י

 ,ּביל ּבָאה ךיא סָאװ
 .ןצעזעג עניײד ןָא ןטכַארט לעװ ךיא ןּוא

 .ןפָאה טכַאמעג ךימ טסָאה ּוד קילדעװ
 ,ןייּפ ןיימ ןיא טסײרט ןיימ זיא סָאד*

 .ףיוא ךימ טּבעל גָאזּוצ ןייד סָאװ
 --רעײז רימ ןּופ טעּפשעג ןּבָאה עקיליװטּומ יד*י

 .טגײנעגּפָא טינ ךיז ךיא ּבָאה הרֹוּת ןײד ןּופ
 / ,ןָא קיּביײא ןּופ םיטּפשמ ענײד ןיא ,טָאג ,טכַאדעג ּבָאה ךיא*

 .טסײרטעג ךימ ּבָאה ךיא ןּוא
 ,ןעמּונעגנָא ךימ טָאה ןרָאצ רעקידענערּב ַא*

 .הרֹוּת ןײד ןוָאלרַאפ סָאװ םיעשר יד ןגעװ ןּופ
 ןצעזעג ענייד ןעװעג רימ ןענײז ןעגנַאזעג'*

 .טייקטדמערפרַאפ ןיימ ןּופ זיוה ןיא
 ,טָאג ,ןעמָאנ ןייד טכַאנ ייּב טנָאמרעד ּבָאה ךיא**

 .הרֹוּת ןײד טיהעג ּבָאה ךיא ןּוא
 :טַאהעג ךיא ּבָאה סָאד*

 .ןלעפַאּב ענײד ןטלַאהעג ּבָאה ךיא סָאװ

| 

ֹ 

 | ,טכענק ןײד ּוצ טרָאװ סָאד קנעדעגי
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 ח

 ,טגָאזעג ךיא ּבָאה ,טָאג ,לײט ןיימיי
 .רעטרעװ עניײד ןטיה ּוצ זיא
 ;ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ריד יב ןטעּבעג ּבָאה ךיא**

 .גָאווצ ןייד טול ךימ קילעזטײל
 ,ןגעװ עניימ טנכערַאּב ּבָאה ךיא**

 .ןגָאזנָא ענײד ּוצ סיפ עניימ טרעקעג ןּוא
 טמַאזעג טינ ןּוא טלײַאעג ךיז ּבָאה ךיא**

 .טָאּבעג ענײד ןטיה ּוצ
 -טּפינקעגמּורַא ךימ ןּבָאה םיעשר יד ןּופ קירטש יד'י

 .ןסעגרַאפ טינ ךיא ּבָאה הרֹוּת ןייד
 ןעקנַאד ּוצ ריד ףיוא ךיא יײטש טכַאנ עּבלַאה'י

 .םיטּפשמ עטכערעג ענײד רַאפ
 ,ךיד ןטכרָאפ סָאװ עלַא ּוצ ךיא ןיּב רבח ַא'**

 .ןלעפַאּב עניײד ןטיה סָאװ יד ּוצ ןּוא
 ;דרע יד לּופ זיא ,טָאג ,דסח ןייד'*

 .ןצעזעג ענייד ךימ ןרעל

 ט

 ,טכענק ןייד טימ סטּוג ןָאטעג טסָאה'"*
 .טרָאװ ןייד טיול ,טָאג
 ,ךימ ןרעל ןסיו ןּוא טײקידנַאטשרַאפליוװי

 .טָאּבעג ענײד ןיא ּביױלג ךיא םורָאװ
 ,ןעזרַאפ ךיא געלפ ןטילעג ּבָאה ךיא רעדייאי

 .טרָאװ ןײד ןטיה ךיא ּוט דנּוצַא רעּבָא
 ;רעקיטינַאּב ַא ןּוא ּוטסיּב רעטּוג ַא* = |
 .ןצעזעג עניײד ךימ ןרעל :
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 ,ןגיל רימ ףיוא טרימשעגנָא ןּבָאה עקיליװטּומ יד**
 .ןלעפַאּב ענייד ןצרַאה ןצנַאג ןטימ טיה ךיא
 ;ץרַאה רעײז זיא סטעפ יװ טּפָאטשרַאפיי

 .הֵרֹוּת ןייד טימ טקיװקעג ךימ ּבָאה ךיא
 ,ןרָאװעג טקיניײּפעג ןיּב ךיא סָאװ רימ ּוצ זיא ליֹוװיי

 .ןצעועג ענײד ןענרעל לָאז ךיא ידּכ
 ליומ ןייד ןּופ הרֹוּת יד רעסעּב זיא רימי*

 .רעּבליז ןּוא דלָאג ןטנזיוט רעדייא

 ֹל

 ;טמערּופעג ךימ ןּוא ןפַאשעג ךימ ןּבָאה טנעה עניידיי
 .טָאּבעג ענייד ןענרעל לָאז ךיא ידּכ ,ןייטשרַאפ ךימ ךַאמ
 ,ןעיירפ ךיז ןּוא "ןעז ךימ ןלעװ רעטכרָאפ ענייד'*

 .טרַאהעג ךיא ּבָאה טרָאװ ןיײד ףיוא םורָאװ
 ,םיטּפשמ ענייד ןענייז טכערעג זַא ,טָאג ,סײװ ךיא'*

 .טקינײּפעג ךימ ּוטסָאה טפַאשיײרט סיוא ןּוא
 ,ןטסײרט ּוצ ךימ דסח ןייד ,ךיד טעּב ךיא ,ןייז לָאז*

 .טכענק ןייד ּוצ גָאזּוצ ןייד יװ ױזַא
 ךיא ידּכ ,גנומירַאּברעד ןײד רימ ףיא ןעמּוק לָאזיי

 ,ןּבעל לָאו
 .גנּוקיװק ןיימ זיא הרֹוּת ןײד םורָאװ
 ןּבָאה ײז לײװ ,עקיליװטּומ יד ןרעװ טמעשרַאפ ןלָאזיי

 ;טשינמּוא טעדוװירקעג ךימ
 .ןלעפַאּב עניײד ןָא ןטכַארט לעװ ךיא
 ,ךיד ןטכרָאפ סָאװ יד רימ ּוצ ןרעק ךיז ןלָאזי

 .ןגָאזנָא ענייד ןסײװ סָאװ יד ןּוא
 ,ןצעזעג ענײד ןיא ץנַאג ןייז ץרַאה ןיימ לָאז"

 .ןרעװ טמעשרַאפ טינ לָאז ךיא ידּכ
 ,יָנּואְרִי ךיִאֵרְי :ליּפשטרָאװ א
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 כ

 ,ףליה ןייד ךָאנ סיוא טייג לעז ןיימי
 .ןרַאה ךיא ּוט טרָאװ ןייד ףיוא
 ,גָאזוצ ןייד ךָאנ סיוא ןעײג ןגיוא עניימיי

 ?ןטסײרט ךימ ּוטסעװ ןעוו :ןגָאז ּוצ ױזַא
 ,ךיור ןיא לנָאל ַא יװ ןרָאװעג ןיּב ךיא םנה*י

 .ןסעגרַאפ טינ ןצעזעג עניײד ךיא ּבָאה
 ?טכענק ןייד ןּופ געט יד ןענייז ליפ יוו*+

 ?רענָאיכָאנ עניימ ףיוא ןָאט טּפשמ ַא ּוטסעװ ןעוו
 ,רעּבירג ןּבָארגעג רימ ןּבָאה עקיליװטּומ יד**

 .הרֹוּת ןיײד טול טינ זיא סָאװ
 ;קיטּפַאהרָאװ ןענײז טָאּבעג ענייד עלַא**

 .ךימ ףלעה ;טפדֹורעג ךימ ײז ןּבָאה טשינמּוא
 ,דרע רעד ףיוא טדנעלרַאפ ריש ךימ ןּבָאה ײזיי

 .ןלעפַאּב עניד ןזָאלרַאפ טינ ּבָאה ךיא רעּבָא
 ,דסח ןײד טול ףיוא ךימ בעל

 .לױמ ןייד ןּופ גָאנָא םעד ןטיה לעװ ךיא ןּוא

 ֹל

 ,טָאג ,קיביא ףיוא**

 .למיה ןיא טרָאװ ןייד טײטשַאּב
 ;טפַאשיײרט ןײד ויא תורֹוד-רֹוד ףיוא*

 ,טייטש יז ןּוא ,דרע יד טקיטסעפַאּב טסָאה
 ,טנייה ײז ןעיײטש ןצעזעג עניײד טול

 .טכענק ענייד ןעניײז ןכַאז עלַא םורָאװ
 ,גנוקיוװק ןיימ זיא הרֹוּת ןייד טינ ןעוװ'*

 .ןייּפ ןיימ ןיא ןעגנַאגעגרעטנּוא ךיא טלָאװ
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 ,ןלעפַאּב ענייד ןסעגרַאפ טינ קיּבײא לעװ ךיא'י
 .טּבעלענפיוא ךימ ּוטסָאה יז טימ םורָאװ
 ,ךימ ףלעה ,ךיא ןיּב רעניײד'*

 .טשרָאפעג ךיא ּבָאה ןלעפַאּב עניײד םורָאװ
 ךימ ,רימ ףיוא טקּוקענסױא ןּבָאה םיעשר יד**

 ;ןעגנערּבּוצרעטנּוא
 .ןגָאזנָא ענייד ןיא ךימ גילק ךיא

 --דנע ןַא ןעזעג ךיא ּבָאה גנּוּבערטש רעדעװטעי ּוצ**
 .רָאג ויּב טײרּב ןענייז טָאּבעג ענייד

 ּמ

 !הרֹוּת ןייד ּבָאה ךיא ּביל יװיי
 /  .געטכַארט ןיימ יז זיא גָאט ןצנַאג ַא
 ,טָאּבעג ענייד ךימ ןכַאמ טנייפ עניימ ןּופ רעגילקי*

 .רימ ייּב קיּביײא ןענייז יז םורָאװ
 ,רעקידנַאטשרַאפ ךיא ןיּב רערעל עניימ עלַא ןּופי"

 .גנּוטכַארט ןיימ ןענייז ןגָאונָא ענייד םורָאװ
 ,ךיא יײטשרַאפ םינקז ןּופ רעמייי

 .ןטלַאהעג ךיא ּבָאה ןלעּפַאּב ענייד לײװ
 ,סיפ עניימ ךיא דיימרַאפ געװ ןזייּב רעדעװטעי ןּופייי

 .טרָאװ ןײד ןטיה לָאז ךיא ידּכ
 ,טרעקעגּפָא טינ ךיא ּבָאה ןצעזעג ענד ןופ:י*

 .טנרעלעג ךימ טסָאה ּוד םורָאװ
 ,ןעמּוג ןיימ ּוצ רעטרעװ ענײד ןעניז סיז יווייי

 !ליומ ןיימ רַאפ קינָאה ןּופ רעמ
 ,קידנַאטשרַאפ ךיא רעװ ןלעפַאּב ענייד ןּופ:י*

 .ןגיל ןּופ געװ רעדעװטעי טנייפ ךיא ּבָאה םּורד
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 נ

 ,טרָאװ ןיײד זיא סּופ ןיימ רַאפ טכיל ַאייי
 .געטש ןיימ רַאפ טייקיטכיל ַא ןּוא

 ;ןעװעג םייקמ ּבָאה ןּוא ,ןרָאװשעג ּבָאה ךיא:יי
 .םיטּפשמ עטכערעג עניײד ןטיה ּוצ

 ,רָאג זיּב טקירדעג ןיּב ךיא:יי
 .טרָאװ ןיײד טול ףיוא ךימ ּבעל ,טָאג

 ,טָאג ,ךיד טעּב ךיא ,קיליװַאּב ליומ ןיימ ןּופ ןּבָאנײרּפ ידי**
 .ךימ ןרעל םיטּפשמ עניײד ןּוא

 ,טנַאה ןיימ ןיא דימּת זיא שפנ ןיימייי
 .ןסעגרַאפ טינ ךיא ּבָאה הרֹוּת ןייד רעּבָא
 ,טלעטשעג עקטסַאּפ ַא רימ ןּבָאה םיעשר ידי

 יקעװַא טינ ךיא ּבָאה ןלעּפַאּב ענד ןּופ רעּבָא
 .טעשודנָאלּבעג

 רעקיּביײא ןימ רַאפ ןגָאנָא ענייד טכַאמעג ּבָאה ךיא:י
 ,ברַא

 .ןצרַאה ןיימ ןּופ דיירפ יד ןענייז ײז םורָאװ
 ןצעזעג עניײד ןָאט ּוצ ץרַאה ןיימ טגיינעג ּבָאה ךיא:+*

 .טצעל זיּב דימּת

 ֹס

 ,טנייפ ךיא ּבָאה רעלפיײוװצ:י
 .ּביל ךיא ּבָאה הרֹוּת ןייד רָאנ

 ,ּוטסיּב דליש ןיימ ןּוא שינעגרָאּברַאפ ןיימ:'+
 .ןרַאה ךיא ּוט טרָאװ ןײד ףיוא

 2 ריא ,רימ ןּופ ּפָא ךייַא טרעקיי*
 .טָאג ןיימ ןופ טָאּבעג יד ןטיה לָאז ךיא ידּכ

 ,ןּבעל לָאז ךיא ידּכ ,גָאזוצ ןייד טול ףיוא ךימ טלַאה;יי
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 .גנּונעפָאה ןיימ ןיא ןרעװ טמעשרַאפ טינ ךימ זָאל ןּוא
 ,ןרעװ ןפלָאהעג ךימָאל ןּוא ,רעטנּוא ךימ ןעלייי

 .ןצעזעג ענײד טימ ןעמענרַאפ דימּת ךימ לעװ ךיא ןּוא
 / ענײד ןּופ קעװַא ןעשודנָאלּב סָאװ עלַא טסטכַארַאפ!י

 | ,ןצעזעג
 .שינערַאנּפָא רעײז זיא טסיזמּוא םורָאװ

 ,דרע רעד ןּופ םיעשר עלַא ּפָא ּוטסּפַאש תלֹוסּפ יוו!+י
 .ןגָאזנָא ענײד ּביל ךיא ּבָאה םּורד

 ,ריד רַאפ טסגנַא ןּופ טרעדיוש ּבײל ןיימ:יי
 .ארֹומ ךיא ּבָאה םיטּפשמ ענד רַאפ ןּוא

 | ו ע

 ;טײקיטכערעג ןּוא טכער ןָאטעג ּבָאה ךיא:יי
 | .רעקירד עניימ ּוצ ןזָאלרעּביא טינ ךימ טסלָאז

 ,ןטּוג םּוצ טכענק ןײד רַאפ ןייַא ךיז לעטשייי
 .עקיליװטּומ יד ןקירד טינ ןלָאז ךימ זַא

 ,ףליה ןײד ךָאנ סיוא ןעײג ןגיוא עניימ:**
 ,טייקיטכערעג ןיד ןּופ טרָאװ םעד ךָאנ ןּוא

 ,דסח ןייד טול טכענק ןייד טימ ּוטי*
 .ךימ ןרעל ןצעזעג עניײד ןּוא

 ,ןייטשרַאפ ךימ ךַאמ ;ךיא ןיּב טכענק ןייד:י*
 .ןגָאונָא ענד ןסיװ לָאז ךיא ידּכ

 ;ןָאט ּוצ טָאג רַאפ טײצ זיא סעי**
 .הרֹוּת ןייד טרעטשרַאפ ןּבָאה ײז

 ,טָאּבעג ענייד ּביל ּבָאה ךיא ,רָאװרַאפי*י
 .דלָאגניג ןּופ ןּוא דלָאג ןּופ רעמ

 ;ןלעּפַאּב ײלרעלָּכ עלַא קיטכיר רַאפ ךיא טלַאה םּורדי**
 .טנייפ ךיא ּבָאה ןגיל ןּופ געװ רעדעװטעי
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= 

 ,ןגָאזנָא ענײד ןענייז ךַאלרעדנוװ*
 .לעו ןיימ יז טיה םּורד

 ,קיטכיל טכַאמ רעטרעװ ענייד ןּופ גנּוקעלּפטנַא יד:
 .ןרַאנ םעד קידנַאטשרַאפ טכַאמ יז

 ,טצכעלעג ןּוא לױמ ןיימ טרַאּפשעגפיױא ּבָאה ךיא:*י
 .טרַאגעג ךיא ּבָאה טָאּבעג ענייד ךָאנ םורָאװ

 ,ףימ קילעוטײל ןּוא ,רימ ּוצ ךיז רעקי*י
 .ןעמָאנ ןייד ּביל ןּבָאה סָאװ יד ּוצ טכער זיא סע יװ

 ,טרָאװ ןיײד טימ טירט עניימ קיטסעפ!+י
 .טכערמּוא ןייק רימ רעּביא ןקיטלעװעג טינ זָאל ןּוא

 ,ןשטנעמ ןּופ גנוקירד רעד ןּופ סיוא ךימ זיילי=+
 .ןלעפַאּב ענײד ןטיה לָאז ךיא ידּכ
 ,טכענק ןייד ףיוא םינּפ ןייד טכיילרעד*

 .ןצעזעג ענײד ךימ ןרעל ןּוא
 ,ןגיוא עניימ ןסָאגרַאפ ןּבָאה רעסַאװ ןכעביי

 - ,הרֹוּת ןײד טיהעג טינ ןּבָאה סָאװ יד רעּביא

 ֹצ

 ,טָאג ,ּוטסיּב טכערעגיי
 .םיטּפשמ ענייד ןענייז קיטרַאפטכער ןּוא

 ,ןגָאזנָא ענייד טיײקיטכערעג טימ ןלױפַאּב טסָאה;*י
 .רָאג זיּב טפַאשײרטעג טימ ןּוא

 ,שינרעגרע ןיימ טכַארּבעגמּוא טָאה ךימיי -
 .רעטרעװ ענײד ןסעגרַאפ ןּבָאה טנייפ עניימ לײװ

 ,רָאג זיּב טרָאװ ןייד זיא טרעטײלעג'*י
 .ּביל סע טָאה טכענק ןייד ןּוא

 -- טכַארַאפ ןּוא ךיא ןיּב ןיילק:+
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 .ןסעגרַאפ טינ ךיא ּבָאה ןלעּפַאּב ענײד
 ,טכערעג קיּבײא זיא טײקיטכערעג ןייד:=

 .תמא זיא הרֹוּת ןייד ןּוא
 -ןפָארטעג ךימ ןּבָאה טסגנַא ןּוא טיונ=+*

 .ןעגנוקיווק עניימ ןענייז יטָאּבעג ענייד
 ;קיּבײא ףיוא ןגָאונָא ענייד ןענייז טכערעגי+*

 .ןּבעל לָאז ךיא ידּכ ,ןייטשרַאפ ךימ ךַאמ

 ק
 ;ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ןפּורעג ּבָאה ךיא:+*

 .ןטלַאה ךיא לעװ ןצעזעג ענייד ;טָאג ,רימ רעפטנע
 ,ךימ ףלעה ,ךיד ףּור ךיא:**

 .ןגָאנָא ענייד ןטיה לעװ ךיא ןּוא
 ;ןעירשעג ןּוא ןענינַאּב טרעדעפעג ךימ ּבָאה ךיאי+י

 .טרַאהעג ךיא ּבָאה טרָאװ ןייד ףיוא
 ,ןכַאװטכַאנ יד ןפָאלעגסױרַאפ ןענײז ןגיוא עניימי+*

 .טרָאװ ןייד ןָא ןטכַארט ּוצ
 ,דסח ןיד טיול לוק ןיימ ּוצ רעהי+י

 .רעגייטש ןייד יװ ױזַא ףיוא ךימ ּבעל ,טָאג
 ;טײקכַאלדנעש ךָאנ ךיז ןגָאי סָאװ יד ןענענעג סעי*

 .טײװ ײז ןענייז הרֹוּת ןייד ןּופ
 ,טָאג ,טנָאנ טסיּב ּודי*י

 .תמא ןענייז טָאּבעג עניײד עלַא ןּוא
 ,ןגָאזנָא ענײד ןּופ טסּוװעג ךיא ּבָאה ןָא גנַאל ןּופי**

 .טסעפטנּורגעג קיּביײא ףיוא יז טסָאה ּוד זַא

 ר
 ,ךימ זיײלרעד ןּוא ,ןייּפ ןיימ עזי**

 .ןסעגרַאפ טינ ךיא ּבָאה הרֹוּת ןייד םורָאװ
 .ךיֶתֹוְצִמ יָנּואְצְמ קֹוצָמּו רֵצ :ליּפשטרָאװ *
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 ,סיוא ךימ זייל ןּוא ,גירק ןיימ גירקי**
 .ףיוא ךימ ּבעל גָאזּוצ ןייד טיול

 ,ףליה םיעשר יד ןּופ זיא טײװ*י
 .טינ יז ןכּוז ןצעזעג ענייד לײװ =
 ;טָאג ,סיורג זיא גנּומירַאּברעד ןייד:*

 .רעגיײטש ןייד יװ ױזַא ףיוא ךימ ּבעל
 --רעקירד עניײמ ןּוא רעגָאיכָאנ עניימ ןענייז ליפ

 .טגײנעגּפָא טינ ךיז ךיא ּבָאה ןגָאזנָא עניײד ןּופ
 ;ייז טימ טגירקעג ךיז ןּוא רעשלעפ יד ןעזעג ּבָאה ךיא:*י

 .טיהעג טינ טרָאװ ןײד ןּבָאה ײז סָאװ
 ;ּביל ךיא ּבָאה ןלעּפַאּב ענייד זַא עו

 .דסח ןיײד טיול ףיוא ךימ ּבעל ,טָאנ
 ,תמא זיא טרָאװ ןייד ןּופ רקיע רעד:

 .טּפשמ רעטכערעג ןייד לַא זיא קיּבײא ףיוא ןּוא

 ש

 ,טסיזמּוא רַאפ טפדֹורעג ךימ ןּבָאה ןרַאה;*י
 .ץרַאה ןיימ טסגנַאעג טָאה רעטרעװ ענײד רַאפ רעּבָא

 ,טרָאװ ןייד רעּביא ךיז יירפ ךיא:**
 .ּביור ךס ַא טניפעג סָאװ רענייא יװ

 ,קידרעװמּוארַאפ ןּוא טנייפ ךיא ּבָאה ןגילי**
 .ּביל ךיא ּבָאה הרֹוּת ןײד

 ךיד ךיא ּבול גָאט ַא לָאמ ןּביז*+
 .םיטּפשמ עטכערעג עניײד רַאפ

 ,הרֹוּת ןייד ןּופ רעּבָאהּביל יד רַאפ זיא דירפ סיורנ:*י
 .גנּול כיורטש ןייק ײז רַאפ ָאטינ ןּוא

 ,טָאג ,ףליה ןייד ףיוא טקּוקעגסױא ּבָאה ךיא***
 .ןָאטעג ךיא ּבָאה טָאּבעג עניײד ןּוא
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 ,ןגָאנָא ענײד טיהעג טָאה לעז ןיימייי
 .רעײז ּביל יז ּבַאה ךיא ןּוא

 ,ןגָאזנָא ענייד ןּוא ןלעפַאּב ענײד טיהעג ּבָאה ךיא:**
 .ריד רַאפ ןעניז ןגעװ עניימ עלַא.םורָאװ

 ת

 ;טָאג ,ריד רַאפ ײרשעג ןיימ ןענענעג לָאזיײ*
 .טרָאװ ןייד טול ,ןיײטשרַאפ ךימ ךַאמ

 ;ריד רַאפ טעּבעג ןיימ ןעמּוק לָאזייי
 .גָאװצ ןייד טול ליצמ ךימ ײז

 ,ּבױל טימ ןעמָארטש ןלעװ ןּפיל עניימ:יי
 .ןצעזעג ענייד ןענרעל ךימ טסעװ ּוד זַא

 ,טרָאװ ןיײד ןענניז טעװ גנוצ ןיימייי
 .טַײקיטכערעג ןענייז טָאּבעג ענייד עלַא םורָאװ

 ,ףליה ּוצ רימ ןייז טנַאה ןייד לָאוייי
 .טלײװרעדסױא ךיא ּבָאה ןלעּפַאּב ענייד םורָאװ

 ,טָאג ,העּושי ןייד ךָאנ טכַאמשעג ּבָאה ךיאי'+
 .גנּוקיװק ןיימ זיא הרֹוּת ןײד ןּוא

 ,ןּביױל ךיד ןּוא ,לעז ןיימ ןּבעל לָאוי*
 .ןפלעה ךימ םיטּפשמ ענייד ןלָאז ןּוא

 ;ףָאש ענערָאלרַאפ ַא יװ טעשודנָאלּבעג ּבָאה ךיאיי*
 | ךיא ּבָאה טָאּבעג ענײד םורָאװ ,טכענק ןייד ףיוא ְךּוז

 .ןסעגרַאפ טינ

 .ןעגנַאנפױרַא יד ןּופ גנַאזעג ַא* כק
 ,טָאג ּוצ ןּפורעג ךיא ּבָאה טיונ ןיימ ןיא

 .טרעפטנעעג רימ טָאה רע ןּוא
 לעז ןיימ ליצמ ײז ,טָאג;
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 .גורטַאּב ןּופ גנוצ רעד ןּופ ,ןגיל ןּופ פיל רעד ןּופ
 ,ןגײלּוצ ריד ןעמ טעװ סָאװ ןּוא ,ןּבעג ריד ןעמ טעװ סָאװי

 ?גורטַאּב ןּופ גנוצ ּוד
 ,ןלייפ-רוּביג עפרַאש*
 .ךַאלמיוּבמעזעּב ןּופ ןליוק טימ

 ,ךֶשֶמ ןיא ףיוא ךיז טלַאה ךיא סָאװ ,רימ ײװ*
 .רָדֹק ןּופ ןטלעצעג יד ייּב ןיֹוװ ךיא סָאװ
 לעז ןיימ טניֹוװעגנָא ךיז טָאה גנַאל"

 .םולש ןּופ אנֹוׂש םעד ייּב
 ,םולש רעטיול ןיּב ךיאי
 .המחלמ רַאפ יז ןענייז ,דער ךיא זַא רעּבָא

 .ןעננַאגפױרַא יד ןופ גנַאועג ַאי אכק
 :גרעּב יד ּוצ ןגיוא עניימ ףיוא ּביײה ךיא

 ?ףליה ןיימ ןעמוק טעװ ןענַאװ ןּופ
 ,טָאג ןּופ זיא ףליה ןיימ*
 .דרע ןּוא למיה ןּופ רעפעשַאּב רעד

 ;סּופ ןיד ןשטילגסיוא ךיז רע טעװ ןזָאל טיני
 .רעטיה ןייד טעװ ןרעמּולש טינ
 טינ טפָאלש ןּוא טינ טרעמּולש סע ,עוי
 ,לארׂשי ןּופ רעטיה רעד

 ,רעטיה ןייד זיא טָאג
 ;טנַאה רעטכער ןײד יײּב ןטָאש ןײד זיא טָאג
 ,ןגָאלש טינ ךיד ןּוז יד טעװ גָאט ייבי

 .הנבל יד טכַאנ יב טינ ןּוא

 ,וייּב םעלַא ןּופ ןטיהַאּב ךיד טעװ טָאג
 .לעז ןייד ןטיהַאּב טעװ רע
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 ,ןעמּוק ןייד ןּוא ןייג ןייד ןטיה טעװ טָאג

 .קיּבייא ויַּב ןּוא דנּוצַא ןּופ

 .ןדוד ןּופ ;ןעגנַאגפױרַא יד ןופ גנַאזעג ַאי בכק
 ;רימ טגָאז עמ זַא ךיז יירפ ךיא
 .ויוה סטָאג ןיא ןייג רימָאל
 ןעייטש סיפ ערעודנּוא?
 ;םִיַלָשּורי ,ןרעיוט ענײד ןיא
 טיוּבעגפיוא זיא סָאװ םִיַלָׁשּורי
 . ;םעניײא ןיא טפעהַאּב ךיז זיא סָאװ טָאטש ַא יװ
 ,םיטבש יד ףױרַא ןעײג ןיהַא סָאװי

 ,הָי ןּופ םיטבש יד
 ,לארׂשי ּוצ תודע ןַא רַאפ
 .טָאג ןּופ ןעמָאנ םעד ןעקנַאד ּוצ
 ,טּפשמ ןּופ ןענָארט ןעיײטש ןטרָאד םורָאװ;

 .זיוה סדוד ןּופ ןענָארט יד

 ;םִיַלָשּורי ןּופ םולש םעד רַאפ טעּב"
 ."רעּבָאהּביל ענד עלַא ןייז הװלַש ןיא ןלָאז
 ,רעױמ ןײד ןיא םולש ןייז לָאז
 .ןצַאלַאּפ ענייד ןיא הװלַש
 םירבח ענַײמ ןּוא רעדירּב עניימ ןגעװ ןּופ*
 !ריד ןיא םולש :ןגָאז ךימָאל
 טָאג רעזדנּוא הוהי ןּופ זיוה םעד ןגעװ ןּופי

 .סטּוג ריד ךיא שטניוו

 .ןעגנַאגפױרַא יד ןּופ גנַאזעג ַאי גכק

 ,ןגיוא עניימ ףיוא ךיא ּבײה ריד ּוצ
 .ןעלמיה יד ןיא טסנָארט סָאװ ּוד

 .ךִיָבֲהֹא ּויָלֹׁשִי םָלָׁשּורְי םֹולְׁש ּולֲאַׁש :ליּפשטרָאװ

 טיש שטיי טעקסט עשה
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 טכענק ןּופ ןגיוא יד יװ ,עזי
 ,רַאה רעײז ןּופ טנַאה רעד ּוצ
 טסניד ַא ןּופ ןגיוא יד יװ
 ,עטנרַאה ריא ןּופ טנַאה רעד ּוצ
 ,טָאג רעזדנּוא הוהי ּוצ ןגיוא ערעזדנוא ןעניײז ױזַא
 .ןקילעזטײל ודנּוא טעװ רע זיּב

 ,ודנוא קילעוטײל ,טָאג ,זדנּוא קילעזטײל*
 ,גנּוטכַארַאפ טימ רימ ןענייז טַאזרעּביא םורָאװ
 לעז רעזדנּוא זיא טַאזרעּביא+
 ,עקיאּור יד ןּופ טעּפשעג םעד טימ
 .רעקירד עקידרעּפָאה יד ןּופ גנוטכַארַאפ רעד טימ

 .ןדוד ןּופ ;ןעננַאגּפױרַא יד ןופ גנַאזעג ַאי ךכק
 --זדנוא טימ ןעװעג זיא סָאװ טָאג טינ ןעװ

 --לארׂשי ןגָאז ןּונ לָאז
 ,ודנּוא טימ ןעװעג זיא סָאװ טָאג טינ ןעווי
 ;ודנוא ףיוא ןענַאטשעגפיוא ןענייז ןשטנעמ תעּב
 טײהרעקידעּבעל זדנּוא ײז ןטלָאװ לָאמסנעדי

 ,ןעגנולשעגנייַא
 ;ןדנּוא ףיוא טמירנעג טָאה ןרָאצ רעײז ןעװ
 ,טצײלפרַאפ ןרעסַאװ יד ודנּוא ןטלָאװ לָאמסנעדי
 ;לעז רעודנּוא רעּביא ןעגנַאגעגרעּבירַא טלָאװ ךייט רעד
 לעז רעזדנּוא רעּביא רעּבירַא ןטלָאװ לָאמסנעד"

 .ןרעסַאװ עקיליװטּומ יד

 ,טָאג זיא טּביולעג'
 ןּבעגעג טינ ודנּוא טָאה רע סָאװ
 .ןיצ ערעײז ּוצ ּביור רַאפ
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 לגיופ ַא יװ ןרָאװעג ןענורטנַא זיא לעז רעזדנּואי
 | : ;עקטסַאּפ סרעגנַאפ יד ןּופ
 ,ןרָאװעג ןכָארּבעצ זיא עקטסַאּפ יד
 .ןרָאװעג ןענּורטנַא ןענייז רימ ןּוא
 ,טָאג ןּופ ןעמָאנ ןיא זיא ףליה רעודנּוא*
 - .דרע ןּוא למיה ןּופ רעפעשַאּב םעד

 .ןעגנַאגפױרַא יד ןּופ גנַאזעג ַאי הכק
 טָאג א ךיז ןרעכיזרַאפ סָאװ יד

 ,ןֹויִצ גרַאּב יװ ױזַא ןענייז
 ;טינ ךיז טריר סָאװ
 .רע טּבײלּברַאפ קִיּבײא
 . ,גרעּב ןענייז ריא םּורַא--םִיַלָשּוריִי

 ,קלָאפ ןייז םּורַא זיא טָאג ןּוא
 .קיּבייא ויּב ןּוא דנּוצַא ןּופ
 .ןעּור טינ טעװ טײקיטכעלש ןופ ןקעטש רעד םורָאװ
 ,עטכערעג יד ןּופ לרֹוג םעד ףיוא
 ןקערטשסיוא טינ ןלָאז עטכערעג יד ידּכ
 - .טנעה ערעײז טיײקיטכערעגמוא ןיא

 ,עטּוג יד ,טָאג ,קיטינַאּב*
 .רעצרעה ערעיײז ןיא קיטרַאפטכער ןענייז סָאװ יד ןּוא
 ,ןגעװ עמּורק ערעײז ףיוא ךיז ןגיינ סָאװ יד רעּבָאי
 .טכערמּוא ןּופ רעּוט יד טימ ןריפקעװַא טָאג טעװ ײז
 !לארׂשי ףיוא םולש

 .ןעננַאגפױרַא יד ןּופ גנַאזעג ַאי ןָכק
 ,ןֹויִצ ןופ ננורעקמּוא יד טרעקעגמּוא טָאה טָאג זַא

 .םולח ןיא יװ ןעװעג רימ ןענײז
 .רעטכעלעגטימ ליומ רעודנּוא ןרָאװעג לּופ זיא לָאמסנעד*
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 ;גנַאזעג טימ גנּוצ רעודנוא ןּוא
 :רעקלעפ יד ןשיװצ טגָאועג ןעמ טָאה לָאמסנעד
 .עקיזָאדיד טימ טָאג טָאה ןָאטעג סיורג
 ,זדנּוא טימ טָאג טָאה ןָאטעג סיורג*
 .ןרָאװעג טיירפרעד ןענייז רימ

 ףיוא רעדיװ ,טָאג ,זדנּוא טכיר* -
 .דנַאל םענעקּורט ןיא ןעמָארטש יװ
 | ,ןרערט טימ ןעיײז סָאװ יד
 .גנַאזעג טימ ןדיינש ןלָאז

 טניײװ ןּוא טײג ןייג" =
 ,העירז ןּופ טישסיוא םעד טגָארט סָאװ רעד - |

 גנַאזעג טימ ןעמּוק לָאז ןעמּוק רעּבָא
 .ןּברַאג ענייז טגָארט סָאװ רעד

 .ןהמלש ןּופ ;ןעגנַאגפױרַא יד ןּופ גנַאזעג ַאי זכק
 ,זיוה ַא טינ טיוּב טָאג זַא

 ;םיא ףיוא סרעיוּב ענייז ךיז ןעימ טסיזמּוא
 ,טָאטש ַא טינ טיה טָאג זַא
 .רמֹוש רעד טכַאװ טסיױמּוא
 ,ץיטשוצמא ךייַא טרעדעפ סָאװ ריא ,ךייַא טסיזמּואי
 ,טעּפש ףיואטציז סָאװ
 ;שינרעטַאמ טימ טיורּב טסע סָאװ
 .ףָאלש ןיא ןטּבילַאּב ןייז רע טיג סָאװױזַא

 ,רעדניק ןענייז טָאג ןּופ ּברַא יד ,עוי
 .ּבײל ןּופ טכּורפ זיא רכׂש רעד
 - ,רוּביג ןּופ טנַאה רעד ןיא ןלייפ יו

 .טננּוי רעד ןּופ רעדניק ןעניײז ױזַא = ! 
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 ןַאמ םעד ּוצ ליוװי
 !ײז טימ לטייּבלייפ ןייז טליפעגנָא טָאה סָאװ
 ,ןרעװ טמעשרַאפ טינ ןלעװ ײז
 .רעיױט ןיא טנייפ יד טימ ןדער ןלעװ ײז זַא

 .ןעגנַאגפױרַא יד ןופ גנַאזעג ַאי חכק
 ,טָאג טכרָאפ סָאװ ןכַאלטיא ּוצ ליֹוװ
 .ןגעװ ענײז ןיא טײג סָאװ
 ,טסע ּוד זַא טנעה ענייד ןּופ ימ יד

 .ריד ּוצ זיא טּונ ןּוא ,ריד ּוצ זיא ליֹוװ
 ,קָאטשנײװ רעקיטכּורפ ַא יװ ּבײװ ןיײד
 ;זיוה ןײד ןּופ ןעלקניװ יד ןיא
 ,ןצנַאלּפטרעּבלײא יװ רעדניק ענײד
 .שיט ןייד םּורַא דנּור
 טשטנעּבעג טרעװ ױזַא טָא ,ָאיי
 .טָאג טכרָאפ סָאװ ןַאמ רעד
 ,ןֹויִצ ןּופ ןשטנעּב ךיד לָאז טָאג

 םִיַלָשּורי ןּופ סטּוג סָאד עז ןּוא
 ;ןּבעל ןײד ןּופ געט עלַא
 .רעדניק ענד ײּב רעדניק עז ןּוא*
 !לארׂשי ףיוא םולש

 .ןעגנַאגפױרַא יד ןּופ גנַאזעג ַא! טכק
 --טנגּוי ןיימ ןּופ טקירדעג ךימ ײז ןּבָאה ליפ
 --לארׂשי ןגָאז ןּונ לָאז
 ,טננּוי ןיימ ןּופ טקירדעג ךימ ײז ןּבָאה ליפ?

 .ןעמּוקעגיײּב טינ ךימ ןּבָאה ןּוא
 ,טרעקַאעג רערעקַא ןּבָאה ןקּור ןיײמ ףיוא
 .ןטיּב ערעײז טכַאמעג גנַאל ןּבָאה ײז

 יט אאעוטא או
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 רעטכערעג רעד טָאג:
 .םיעשר יד ןּופ קירטש יד טקַאהעגכרּוד טָאה
 רעטניהַא ןטערטּפָא ןּוא ןעמעש ךיזי
 .ןֹויִצ ןּופ םיאנוָׂש עלַא ןלעװ
 ,רעכעד ןּופ זָארג יװ ןייז ןלעװ ײװי
 ;טנקירטרַאפ סע זיא ,סױרַא זיא סע רעדײא סָאװ
 ,טנַאה ןײז טימרעד טינ טליפ רעטינש רעד סָאװי

 ;םעווּב ןייז רעדניּבנּברַאג רעד ןּוא
 :טינ ןגָאז רעײגײּברַאפ יד ןּואי
 !ךייַא ףיוא הכרּב סטָאג
 .טָאנ ןּופ ןעמָאנ ןיא ךייַא ןשטנעּב רימ

 .ןעגנַאנפױרַא יד ןּופ גנַאזעג ַא* לק
 .טָאג ,ךיד ךיא ףּור ןשינעפיט יד ןּופ

 ;לוק ןיימ ּוצ רעה ,טָא
 קימענרַאפ ןײז ןרעיוא ענײד ןלָאו
 .ןטעּבעג עניימ ןּופ לוק םעד ּוצ

 ,דניז ףיוא ןטכַא טסלָאז ,טָאג ,ּוד זַאי
 ?ןײטשַאּב ןעק ,טָאג ,רעװ
 ,גנּוּבעגרַאפ זיא ריד יײּב םורָאװי

 .טברָאפעג ּוטסרעװ םּורד

 ,לצז ןיימ טָאה טפָאהעג ,טָאג ףיוא טפָאהעג ּבָאה ךיא?
 .טרַאהעג ךיא ּבָאה טרָאװ ןייז ףיוא ןּוא
 טָאג ףיוא ןסיוא טקּוקַו לעז ןיימ*
 ,ןגרָאמירפ ןפיוא רעטכעװ יװ רעמ

 .ןגרָאמירּפ ןפיוא רעטכעװ

 ,טָאג ףיוא ,לארׂשי ,רַאה'
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 ,דָאנעג זיא טָאג ייּב םורָאװ
 ,גנוזיײלסיוא סיורג זיא םיא ייּב ןּוא
 לארׂשי ןזיילסױא טעװ רע ןּואּי

 .דניז ענייז עלַא ןּופ

 .ןדוד ןּופ ;ןעגנַאגפױרַא יד ןּופ גנַאזעג ַאי אלק
 ,ץרַאה ןיימ זיא קידרעפָאה טינ ,טָאג

 ,ןגיוא עניימ ןענייז ןּביוהרעד טינ ןּוא
 ןכַאז טימ ןעגנַאגעגמּוא טינ ןיּב ךיא ןּוא
 .רימ ןּופ ןליוהרַאפ ןּוא סיורג ּוצ
 לעז ןיימ טליטשענניײַא ןּוא טּורַאּב ּבָאה ךיא ,רָאװרַאפי
 - ;רעטּומ ןייז ײּב רעטניֹוװטנַא ןַא יװ ױזַא
 .לעו ןיימ רימ יײּב זיא רעטניֹוװטנַא ןַא יװ ױזַא

 טָאג ףיוא ,לארׂשי ,רַאה;
 .קיּבייא זיּב ןּוא דנּוצַא ןּופ

 .ןעגנַאנפױרַא יד ןּופ גנַאזעג ַאי בלק
 ןדוד ,טָאג ,קנעדעג

 .ךיז ןגָאלּפ ןייז לַא
 ,טָאג ּוצ ןרָאװשעג טָאה רע יי

 :בקעי ןּופ ןקיטכַאמ םּוצ ןָאטעג רדנ ַא
 : ,זיוה ןיימ ןּופ טלעצעג ןיא ןעמוק לעװ ךיא ּביוא*

 / ,רעגעלעג ןיימ ןּופ טעּב םעד ףיוא ףױרַא לעװ ךיא ּביױא
 : ,ןגיוא עניימ ּוצ ףָאלש ןּבעג לעװ ךיא ּביוא+

 ,רעמּולש ןעמערּב עניימ ּוצ
 ,טָאג רַאפ טרָא ןַא ןעניפעג לעװ ךיא זיִּב"
 !בקעי ןּופ ןקיטכַאמ םעד רַאפ גנּוניוװ ַא

 5, -:עלישוייבפישיייו ישו גאן יי: 1 0 6

 יע

 טא

 ,תָרפֶָא ןיא זיא סע זַא טרעהעג ןּבָאה רימ ,עזי
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 ,ירַעֵי ןּופ דלעפ ןיא ןענּופעג סע ןּבָאה רימ
 ,גנּוניוװ ןייז ּוצ ןעמּוק רימָאלי
 .לקנעּבסּופ ןייז ּוצ ןקּוּב ךיז רימָאל
 ,ּור ןייד ּוצ ,טָאג ,ףיוא יײטשי

 .טײקרַאטש ןייד ןּופ ןורָא רעד ןּוא ּוד
 ,טייקיטכערעג ןיא ןדײלקנָא ךיז ןלָאז םינהֹּכ ענײדי

 .ןעגניז ןלָאז עמּורּפ ענײד ןּוא
 : - ,טכענק ןייד דוד ןגעװ ןּופ:י

 .ןטּבלַאועג ןייד ןּופ םינּפ םעד ןסױטשּפָא טינ ּוטסלָאז

 ,ןדוד ּוצ ןרָאװשעג תמא טָאה טָאג
 :ןופרעד ןרעקּפָא טינ ךיז טעװ רע
 ּבײל ןייד ןּופ טכּורפ רעד ןּופ
 .ןָארט ןייד ףיוא ןצעז ךיא לעװ

 ,דנוּב ןיימ ןטיה ןלעװ ןיז ענייד ּביוא:*
 ,ןענרעל ײז לעװ ךיא סָאװ ץעזעג ןיימ ןּוא
 קיּבייא ויּב ןיז ערעײז ךיוא ןלעװ
 | .ןָארט ןייד ףיוא ןציז
 ,ןֹויִצ טלײװרעדסיױא טָאה טָאג םורָאװ;*

 :גנּוניֹוװ ןייז רַאפ טסּולגעג יז
 ,קיּביײא ויּב גנּואּור ןיימ זיא סָאד:*

 .יז טסּולג ךיא לײװ ,ןציז ךיא לעװ ָאד
 ,זײּפש ריא ןשטנעּב ךיא לעװ ןשטנעב*

 .טיורּב טימ ןטעז ךיא לעװ עקיטפרעדַאּב עריא
 ,ףליה ןיא ןדײלקנָא ךיא לעװ םינהֹּכ עריא ןּוא;*

 .עמורפ עריא ןענניז ןלעװ ןעגניז ןּוא
 ,ןדוד רַאפ ןרָאה ַא ןצָארּפש ןכַאמ ךיא לעװ ןטרָאדיי

 .ןטּבלַאועג ןיימ רַאפ טכיל ַא טײרּבעגנָא ּבָאה ךיא
 .5 ,גי א םיִמָיַה יַרבִד ןּוא .2'ז'א לאומש עוא
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 ,דנַאש ןיא ןדײלקנָא ךיא לעװ טנייפ עניײז'*
 .ןיורק ןייז ןענייש טעװ םיא ףיוא ןּוא

 ,ןדוד ןּופ ;ןעגנַאגפױרַא יד ןּופ גנַאזעג ַא' גלק

 ביל יװ ןּוא טּוג יװ ,עז

 ,ןבאביר רצדירב ןופ ןציו סָאד זיא

 ,ּפָאק ןפיוא לייא רעײט יװ ױזַאי

 --דרָאּב רעד ףיוא ּפָאהַא טרעדינ סָאװ
 ,ןענֹרהַא ןּופ דרָאּב רעד ףיוא

 ;רעדײלק עניײז ןּופ רענלָאק ןפיוא טרעדינ סָאװ
 טרעדינ סָאװ יוטְדֹומרָח רעד יװ ױזַא*
 ;ןֹויִצ ןּופ גרעּב יד ףיוא
 ,הכרּב ַא ןלױפַאּב טָאג טָאה ןטרָאד םורָאװ
 .קיּבייא זיּב ןּבעל

 .ןעגנַאנפױרַא יד ןּופ גנַאזעג ַאי ךל
 ,טָאג ןּופ טכענק עלַא ,טָאג טשטנעּב ,רָאװרַאפ
 .טכענ יד ןיא זיוה סטָאג ןיא טײטש סָאװ
 ,םּוטקילײה םּוצ טנעה ערעײַא ףיוא טּביײהי

 .טָאג טשטנעּב ןּוא
 ,טָאג ןֹויִצ ןּופ ךיד לָאז ןשטנעּב*
 .דרע ןּוא למיה ןּופ רעפעשַאּב רעד

 הָיּולְלַהי הלק
 ,טָאג ןּופ ןעמָאנ םעד טּביױל
 ,טָאג ןּופ טכענק ריא ,טּבױל
 ,הוהי ןּופ זיוה ןיא טײטש סָאװי
 ..זיוה סטָאג רעודנּוא ןּופ ןפיוה יד ןיא
 ,טּוג זיא טָאג םורָאװ טָאג טּביוליו

 0 5 טוי בי

 איו שלך
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 .ּביל ויא רע םורָאװ ,ןעמָאנ ןייז ּוצ טגניז
 ,בקעי ךיז רַאפ טלײװרעדסױא טָאה טָאג םורָאװי
 .סנגייא רעדנּוזַאּב ןייז רַאפ לארׂשי

 ,סיורג זיא הוהי זַא סײװ ךיא םורָאװ*
 .רעטעג עלַא רעּביא רַאה רעזדנּוא ןּוא
 ,רע טּוט ,טרעגַאּב טָאג סָאװ ץלַא?
 ,דרע רעד ףיוא ןּוא למיה ןיא
 .ןעמוָהּת עלַא ןּוא ןעמי יד ןיא
 ,דרע קע ןּופ סנקלָאװ ףיוא טגנערּב רעי
 ,ןגער םּוצ ןצילּב טכַאמ רע
 .טניװ םעד סרעלכיײּפש ענייז ןּופ סױרַא טיצ רע

 ,םִיַרצִמ ןּופ םירֹוכּב יד ןגָאלשעג טָאה סָאװ רעד זזיא רענ"
 .המהּב ַא ויּב ןשטנעמ ַא ןּופ
 ,םִיַרצִמ ,ריד ןשיװצ רעדנּוװ ןּוא סנכיײצ טקישעג טָאה רע*
 .טכענק ענייז עלַא ףיוא ןּוא ןהערַּפ ףיוא

 ,רעקלעפ ליפ ןגָאלשעג טָאה סָאװ רעד זזיא רעני"
 :םיכלמ עקיטכַאמ טעגרהעג ןּוא
 ,ירֹומָא ןּופ ךלמ םעד ןֹוחיס:י

 ,ןָשָּב ןּופ ךלמ םעד גֹוע ןּוא
 ;ןַעַנּכ ןּופ ןכײרגיניק עלַא ןּוא

 ,הלחנ ַא רַאפ דנַאל רעײז ןּבעגעג ןּוא;*
 .קלָאפ ןייז לארׂשי רַאפ הלחנ ַא

 ,קיּבײא ףיוא זיא ןעמָאנ ןייד ,טָאג:*
 .תורֹוד-רֹוד ףיוא זיא שינעכעדעג ןײד ,טָאג
 ,קלָאפ ןייז רַאפ ןעמעננָא ךיז טעװ טָאג םורָאװ+

 .ןעמירַאּברעד ךיז רע טעװ טכענק ענייז ףיוא ןּוא
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 ,דלָאג ןּוא רעּבליז ןענײז רעקלעפ יד ןּופ רעדליּבנצעג יד
 .טנעה סנשטנעמ ַא ןּופ קרעװ סָאד

 ,טינ ןדער ןּוא ליומ ַא ןּבָאה ײזי*
 ;טינ ןעעז ןּוא ןגיוא ןּבָאה ײז
 ;טינ ןרעה ןּוא ןרעיוא ןּבָאה ײז:י

 .ליֹומ רעײז ןיא םעטָא ןַא לָאמּוצ ָאטינ
 ,ײז ןכַאמ סָאװ יד ײז יװ ןרעװ ןלָאז*

 ,יײז ףיוא ךיז טרעכיזרַאפ סָאװ רעכַאלטיא
 ;טָאג טּביױל ,לארׂשי ןּופ זיוה*

 ;טָאג טּביױל ,ןרהַא ןּופ זיוה
 ;טָאג טּביױל ,יִוֵל ןּופ זיוה*י

 .טָאג טּביול ,עקיטכרָאפסטָאג ריא
 ,טָאג ןֹויִצ ןּופ זיא טּביולענ'י

 .םִיַלָשּורי ןיא טּור סָאװ
 .הָיּולְלַה

 ;טּוג זיא רע םורָאװ ,טָאג ּוצ קנַאד ַא טיג ןלק

 ,דסח ןײז זיא קיּבײא ףיוא םורָאװ
 ,רעטעג יד ןּופ טָאג ּוצ קנַאד ַא טיג

 . .דסח ןייז זיא קיּביײיא ףיוא םורָאװ
 ,ןרַאה יד ןּופ רַאה םּוצ קנַאד ַא טיג*

 .דסח ןַײז זיא קיּביײא ףיוא םורָאװ
 ,רעדנּוװ עסיורג ןײלַא טּוט סָאװ םעד ּוצ+

 .דסח ןײז זיא קיּבײא ףיוא םורָאװ
 טימ ןעלמיה יד טכַאמעג טָאה סָאװ םעד ּוצ*

 ,טײקידנַאטשרַאפ
 ' .דסח ןייז זיא קיּבײא ףיוא םורָאװ

 / יד רעּביא דרע יד טײרּפשעגסױא טָאה סָאװ םעד ּוצ*
 : ,ןרעסַאװ
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 .דסח ןײז זיא קיּביײא ףיוא םורָאװ
 ,רעטבכיל עסיורג יד טכַאמעג טָאה סָאװ םעד ּוצֹי

 ;דסח ןייז זיא קיּביײא ףיוא םורָאװ
 ,גָאט ייּב גנוקיטלעװעג רַאפ ןּוז יד*

 ;דסח ןייז זיא קיּביײא ףיוא םורָאװ
 ,טכַאנ ײּב ןעגנוקיטלעװעג רַאפ ןרעטש ןּוא הנבל יד"

 .דסח ןייז זיא קיּבײא ףיוא םורָאװ

 ,םירֹוכּב ערעײז ןיא םִיַרצִמ ןגָאלשעג טָאה סָאװ םעד ּוצי
 ;דסח ןייז זיא קיּבײא ףיוא םורָאװ

 ,ייז ןשיװצ ןּופ לארׂשי ןגױצעגסױרַא ןּואי
 ;דסח ןײז זיא קיּביײא ףיוא םורָאװ

 ןטקערטשענסױא ןַא טימ ןּוא טנַאה רעקרַאטש ַא טימיי
 ,םערָא

 .דסח ןייז זיא קיּבײא ףיוא םורָאװ
 ,רעקיטש ןיא ףּוס-םי םעד ןטינשעצ טָאה סָאװ םעד ּוצ*

 ;דסח ןייז זיא קיּביא ףיוא םורָאװ
 ,ןטימ ןיא לארׂשי טריפעגכרּוד ןּוא:*

 .דסח ןייז זיא קיּביײא ףיוא םורָאװ
 ,ףּוס"םי ןיא ליח ןיײיז ןּוא ןהערַּפ טלסײרטעגנײרַא ןּוא*

 .דסח ןייז זיא קיּביײא ףיוא םורָאװ

 ,רּבדמ ןיא קלָאפ ןייז טריפעג טָאה סָאװ םעד ּוצ* -
 .דסח ןייז זיא קיּבײא ףיוא םורָאװ

 ,םיכלמ עסיורג ןגָאלשעג טָאה סָאװ םעד ּוצ*
 ;דסח ןייז זיא קיּבײא ףיוא םורָאװ

 ,םיכלמ עקרַאטש טעגרהעג ןּוא*

, 

/ 
 ;דסח ןײז זיא קיּבײא ףיוא םורָאװ
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 ,ירֹומָא ןּופ ךלמ םעד ןֹוחיסיי
 ;דסח ןייז זיא קיּביײא ףיוא םורָאװ

 ,ןָשָּב ןּופ ךלמ םעד גֹוע ןּואי
 | ;דסח ןייז זיא קיּבײא ףיוא םורָאװ

 ,הלחנ ַא רַאפ דנַאל רעײז ןּבעגעג ןּוא**
 ;דסח ןייז זיא קיּביײא ףיוא םורָאװ

 ,טכענק ןייז לארׂשי רַאפ הלחנ ַאי*
 .דסח ןייז זיא קיּבײא ףיוא םורָאװ

 טכַאדעג גנורעדינרעד רעזדנּוא ןיא טָאה סָאװ םעד ּוצ=*
 ,זדנּוא ןָא

 ;דסח ןייז זיא קיּבײא ףיוא םורָאװ
 ,רעקירד ערעזדנוא ןּופ טזיײלעגסיוא ודנּוא ןּוא*

 .דסח ןייז זיא קיּביײא ףיוא םורָאװ
 ,שינעפעשַאּב רעדעװטעי ּוצ טיױרּב טיג סָאװ**

 .דסח ןייז זיא קיּבײא ףיוא םורָאװ
 ,ןעלמיה יד ןּופ טָאג םּוצ קנַאד ַא טיניי

 .דסח ןַייז זיא קיּבײא ףיוא םורָאװ

 ,לבָּב ןּופ ןכײט יד ייבי זלק
 ,טנײװעג ןּוא ןסעזעג רימ ןעניײז ןטרָאד

 .ןֹויִצ ןָא טנָאמרעד ךיז ןּבָאה רימ זַא
 ריא ןיא סָאװ סעּברעװ יד ףיוא:

 ;ןפרַאה ערעזדנוא ןעגנַאהעגפיוא רימ ןּבָאה
 רעגנַאפ ערעזדנּוא ןּבָאה ןטרָאד םורָאװ*
 ,גנַאזעג ןּופ רעטרעװ זדנּוא ןּופ טגנַאלרַאפ
 :טײקכַאלײרפ ,רעקינייּפ ערעזדנּוא ןּוא
 .ןֹויִצ ןּופ גנַאזעג םעד ןּופ זדנּוא טגניז
 טָאג ןּופ גנַאזעג סָאד ןעגניז רימ ןלָאז יװי
 ?דרע רעדמערפ ףיוא
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 ,םִיַלָשּורי ,ןסעגרַאפ ךיד לעװ ךיא ּביוא*
 .ףריר ּוצֵנ ןסעגרַאפ ךיז טנַאה עטכער ןיימ לָאז
 ,ןעמּוג ןיימ ּוצ גנוצ ןיימ ןרעװ טּפעלקעגּוצ לָאװ

 ,ןעקנעדעג טינ ךיד לעװ ךיא ּביוא
 םִיַלָשּורי ןענָאמרעד טינ לעװ ךיא ּביױא
 .החמׂש רעטסכעה ןיימ ףיוא

 םֹודֶא ןּופ רעדניק יד ,טָאג ,קנעדעני
 ;םִיַלָשּורי ןּופ גָאט םעד
 ,ןײַא טפרַאװ :טנָאזעג ןּבָאה סָאװ יד
 .ריא ןיא טנּורג םּוצ זיּב ןייַא טפרַאװ
 ,גנוטסיװרַאפ ּוצ עטײרּבעגנָא ּוד ,לבָּב רעטכָאטי

 ןלָאצּפָא ריד טעװ סָאװ םעד ּוצ ליֹוװ
 ;ןָאטעג ודנּוא טסָאה ּוד סָאװ גנּואּוט ןײד
 ןקַאהעצ ןּוא ןעמעננָא טעװ סָאװ םעד ּוצ ליֹוװְ

 .ולעפ ןָא רעדניק עניילק עניײד

 .ןדוד ןּופי חלק
 ,ןצרַאה ןצנַאג ןיימ טימ ןּבױל ךיד לעװ ךיא

 .ןעגניזַאּב ךיד ךיא לעװ עקיטכַאמ יד רַאפ
 ,לּפמעט ןקילײה ןײד ּוצ ןקּוּב ךיז לעװ ךיא*

 ,ןעמָאנ ןייד ןּבױל לעװ ךיא ןּוא
 ;טפַאשײרט ןייד רַאפ ןּוא דסח ןייד רַאפ
 ןעמָאנ ןייד לַא רעּביא םורָאװ
 .גָאװצ ןייד טסײרגעג ּוטסָאה
 ,טרעפטנעעג רימ ּוטסָאה ןפּורעג ּבָאה ךיא סָאװ גָאט ןיא
 .לעז ןיימ טײקרַאטש טימ טקיטּומעג רימ טסָאה
 ,דרע רעד ןּופ םיכלמ עלַא ,טָאג ,ךיד ןלעװ ןּביולי
 .ליומ ןייד ןּופ רעטרעװ יד טרעהעג ןּבָאה ײז םורָאװ
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 ,טָאג ןּופ ןגעװ יד ןּופ ןעגניז ןלעװ ײז ןּוא*
 .טָאג ןּופ דובּכ רעד זיא סיורג םורָאװ
 ,ןּביוהרעד זיא טָאג םורָאװ*
 ,ןקירעדינ םעד טעז רע רעּבָא
 ,זיא רע ךיוה יװ ןּוא
 .ןטײװ רעד ןּופ רע סײװ
 ,טיונ ןּופ טימ רעד ןיא ײג ךיא זַאי
 ;ףיוא ךימ ּוטסּבעל
 ,טנַאה ןייד סיוא וטסקערטש טנייפ עניימ סיעכַהל ּוצ
 .ךימ טפלעה טנַאה עטכער ןײד ןּוא
 ;רימ רַאפ סיוא טריפ ,טָאנ;
 | ;קיּבײא ףיוא זיא דסח ןייד ,טָאג
 .ןוָאלרַאפ טינ ּוטסלָאז טנעה עניײד ןּופ קרעװ יד

 .רומזִמ ַא ןדוד ןּופ ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפי טלק
 .ךימ טסנעק ןּוא ,טשרָאפעגסיױא ךימ טסָאה ּוד ,טָאג

 ,ןייטשפיוא ןיימ ןּוא ןציז ןיימ טסײװ ּודי
 .ןטײװ רעד ןּופ גנוטכַארט ןיימ טסײטשרַאפ
 - ,ףרּוד ּוטסּפיז ןגיל ןיימ ןּוא ןייג ןיימ*

 .טנװַאהַאּב ּוטסיּב ןגעװ ענַײמ עלַא ןיא ןּוא
 ,גנּוצ ןיימ ףיוא טינ לָאמּוצ ךָאנ זיא טרָאװ סָאד םורָאװי
 .ןצנַאג ןיא ןיוש ,טָאג ,ךָאד סע ּוטסײװ
 ,טרענַאלַאּב ךימ ּוטסָאה טנרָאפ ןּוא ןטניה?

 .טנַאה ןיײד רימ ףיוא ןָאטעגפױרַא ןּוא
 ,ןיטשרַאפ ּוצ רימ רַאפ סָאד זיא ךַאלרעדנּוװ ּוצי

 .ןעמענַאּב טינ סע ןעק ךיא ,ךיוה ּוצ
 .?טסײג ןייד ןּופ ןיײגקעװַא ךיא לָאז ןיהּוװי

 !ןפיולטנַא םינּפ ןייד ןּופ ךיא לָאז ןיהּוװ ןּוא
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 ,ןטרָאד ּוטסיּב ,למיה ןיא ןײנפױרַא ךיא לָאװ
 טשרע ,דרערעטנּוא ןיא ןטעּבסױא רימ ךיא לָאז ןּוא

 .ָאד טסיּב
 ,ןענינַאּב ןּופ ןעלגילפ יד ןעמענ ךיא לָאז

 ,םי ןּופ קע ןיא ןעור ךיא לָאז
 ,טנַאה ןייד ןריפ ךימ ןטרָאד ךיוא טעװיי

 .עטכער ןייד ןטלַאה טעװ ךימ ןּוא
 ,ןקעדַאּב ךימ לָאז שינרעטצניפ רעטיול :ןגָאז ךיא לָאז ןּוא;י

 ,ןרעװ רימ רַאפ טכיל סָאד לָאז טכַאנ ןּוא
 ,ריד רַאפ רעטצניפ טינ שינרעטצניפ ךיוא זיא:*

 ;ןטכײל גָאט רעד יװ ױזַא טּוט טכַאנ ןּוא
 .טייקיטכיל יװַא טייקרעטצניפ ױזַא

 ,ןרינ עניימ ןפַאשעג טסָאה ּוד םורָאװ:*
 .רעטּומ ןיימ ןּופ ּבייל ןיא טּבעװעג ךימ טסָאה
 ךיא ןיּב ךַאלרעדנּוװ קידארֹומ םורָאװ ,ךיד ּבױל ךיא:*

 -;טכַאמעג
 ,קרעװ ענייד ןענייז ךַאלרעדנּוװ
 .ליֹוװ סָאד סײװ לעז ןיימ ןּוא
 ,ריד רַאפ ןייּבעג ןיימ ןעװעג זיא ןליוהרַאפ טיני*

 ,שינעגרָאּברַאפ ןיא ןרָאװעג טכַאמענ ןיּב ךיא ןעװ
 .דרע רעד ןּופ ןשינעפיט יד ןיא ןרָאװעג טקירטשעג
 ;ןגױא ענייד ןעזעג ןּבָאה ּבײל טמערופענמוא ןיימ:י

 - ,ןּבירשעגנָא עלַא יז ןרעװ ךּוּב ןײד ןיא ,ָאי
 ,ןרעװ ןפַאשַאּב לָאז עמ ןעוו געט יד
 ."םיא רַאפ ןעװעג זיא ײז ןשיװצ רענייא ןּוא

 ,טָאג ,ןעננוטכַארט ענײד ןענייז רימ רַאפ ּברָאה יװ ןואיז
 !רּפסמ רעײז זיא קיטלַאװעג יװ

 .ּבײל ןטמערּופעגמּוא ןיימ רַאפ .ה.ד *
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 ,דמַאז ןּופ רעמ ײז ןענייז ,ןליײצ יז ךיא לָאזיי
 ןיז רעױד ןימ ףרַאד ,ףוָס םּוצ ןײגרעד ךיא לָאז

 .רעניײד יװ

 !עשר םעד ןטײט טסלָאװ ,טָאג ,ּוד ןעװי
 !רימ ןּופ ּפָא ךיז טּוט ,טײל עקיטּולּב ריא ןּוא
 ,הנװּכ רעזייּב ַא טימ סױרַא ךיד ןדער סָאװ ידי

 ,ןשלַאפ םּוצ !ךידנ ןענָאמרעד סָאװ טנייפ ענד
 ,טנייפ ךיא ּבָאה ,טָאג ,טנייפ עניײד ,רָאװרַאפ*י

 .ןגירק ךיא ּוט רעיײטשנגעק ענײד טימ ןּוא
 ,טנייפ ײז ךיא ּבָאה רָאג זיּב טנייפ**

 .רימ יב ײז ןעניײז םיאנוָׂש
 ,ץרַאה ןיימ ןעקרעד ןּוא ,טָאג ,ךימ שרָאפי

 ;ןעקנַאדעג עניימ סײװ ןּוא ,ךימ וּורּפ
 וגעװ רעקיסָארדרַאפ ַא ָאד זיא רימ ןיא ּביוא עז ןּוא

 .געוו ןקיּביײא םעד ןיא ךימ ריפ ןּוא

 .ןדוד ןּופ רומוִמ ַא ;רעטסײמגנַאזעג םעד רַאפי ןֿבק
 ,ןשטנעמ ןטכעלש םעד ןּופ הוהי ךימ זײלרעדי

 ;ןטיהַאּב ךימ ּוטסלָאז ןשטנעמּביור םעד ןּופ
 ,ןצרַאה ןיא זייּב ןטכַארט סָאװ ידי
 .תומחלמ ײז ןצעה גָאט עלַא
 ,גנַאלש ַא יו גנּוצ רעײז ןפרַאש יז:
 .הָלָס .ןּפיל ערעײז רעטנּוא זיא גנַאלשרעטָא ןַא ןּופ טפיג
 ,עשר םעד ןּופ טנעה יד ןּופ ,טָאג ,ךימ טיה;

 ;ןטיהַאּב ךימ ּוטסלָאז ןשטנעמּביױר םעד ןּופ
 .טירט עניימ ןסיוטשּוצמּוא ןטכַארט סָאװ יד
 ,טגײלעגרעטנוא עקטסַאּפ ַא רימ ןּבָאה עקידרעּפָאה יד*

 ,קירטש ןּוא
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 ,געטש ןּבעל ץענ ַא טײרּפשעגסױא ןּבָאה יז
 .הָלָס .טלעטשעג רימ ײז ןּבָאה ןעגנּול כיורטש

 ;ּוד טסיּב טָאג ןיימ :הוהי ּוצ גָאז ךיאי
 .ןטעּבעג עניימ ןּופ לוק םעד ,הוהי ,םענרַאפ
 ,ףליה ןיימ ןּופ טײקרַאטש יד ,רַאה ּוד טָאגי
 ;גנּונעּפַאװַאּב ןּופ גָאט ןיא ּפָאק ןיימ טמערישַאּב טסָאה
 ,עשר םעד ןּופ ןרעגַאּב יד ,טָאג ,ןּבעג טינ טסלָאװ
 ,ןריפסיוא ןוָאל טינ ּוטסלָאז הװּכ ןייז

 .הָלָס .ןּבייהרעד ךיז ןלָאז יז זַא |
 ,רעלננירמּורַא עניימ ןּופ טפיג סָאדי
 .ןקעדּוצ ןײלַא ײז לָאז ןפיל ערעײז ןּופ קילגמּוא סָאד - 
 ,ןליוק יז ףיוא ןלַאפ ןלָאזיז

 ,ןפרַאװ יז רע לָאז רעייפ ןיא
 .ןייטשפיוא טינ ןלָאז יז זַא ,רעּבירג ןיא =
 ,דרע רעד ףיוא ןײטשַאּב טינ לָאז שטנעמגנוצ רעדי* |

 .גנוסיוטשרַאפ ּוצ ןגָאי רע לָאז םיא ,ןשטנעמּביור ןזייּב םעד - 
 ,ןַאמערָא םעד ןּופ טכער סָאד ןָאט טעװ טָאג זַא סיײװ ךיא* |

 .עקיטפרעדַאּב יד ןּופ טײקיטכערעג יד
 ,ןעמָאנ ןייד ןעקנַאד ןלעװ םיקידצ יד ,רָאװרַאפי

 .םינּפ ןייד רַאפ ןציז ןלעװ עקיטרַאפטכער יד

 .ןדוד ןּופ רוממ ַאי אמק -
 ,רימ ּוצ ליַא ,ךיד ףּור ךיא ,טָאג

 .ריד ּוצ ףּור ךיא זַא ,לוק ןיימ םענרַאפ
 ,ריד רַאפ ךיורײװ יװ הליפּת ןיימ ןײטשַאּב לָאז -

 .טנװָא ןּופ ןּברק רעד יװ טנעה עניימ ןּופ גנּוּבייהפיוא יד
 ,ליומ ןיימ ףיוא גנּוטיה ַא ,טָאג ,ךַאמי |

 .ןּפיל עניימ ןּופ ריט רעד ףיוא טכַא ּבינ
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 ,ךַאז רעזייּב ַא ּוצ ץרַאה ןיימ ןגיינ טינ טסלָאוי
 טיײקיטכעלש ןיא ןעגנואּוט ןָאט ּוצ
 ;טכערמּוא ןקרעװ סָאװ טײל טימ
 .ןזײּפש עסיז ערעײז ןּופ ןסע טינ ךימָאל ןּוא
 ךימ ןּוא ,טײקיצניג סא קידצ רעד ןגָאלש ךימ לָאװ

 ;ןפָארטש
 - -לייא ערעײט סָאד ןסױטשּפָא טינ טעװ ּפָאק ןיימ
 .ןוייּב ערעײז ןגעקַא הליפּת ןיימ זיא דימּת םורָאװ
 ;רעטכיר ערעײז ולעפ ַא ןָא ןרעװ טרעדיײלשעג ןלָאװ

 .ךַאלּביל ןענייז יז זַא רעטרעװ עניימ ןרעה לָאז עמ ןּוא
 ,דרע יד ףיוא טכערּב ןּוא טלַאּפש עמ ןעװ יװ יױזַאי
 ןופ ליױמ םיּב רעניּב ערעודנּוא ןטָאשעצ ןענייז

 .דרערעטנּוא

 ;ןגיוא עניימ ןעניײז ,רַאה ּוד טָאג ,ריד ףיוא םורָאװ*
 .לעז ןיימ ןסיגסיוא טינ טסלָאז ,ךימ ךיא ץיש ריד ןיא
 ! ,טלעטשעג רימ ןּבָאה ײז סָאװ עקטסַאּפ רעד ןּופ ךימ טיה'

 .רעּוטטכערמּוא יד ןּופ ןעננּול כיורטש יד ןּופ ןּוא
 ,םיעשר יד ןצענ ערעײז ןיא ןלַאפנײרַא ןלָאװ"

 .ןײגרעּבירַא לעװ ןײלַא ךיא תעּב

 ; ןיא ןעװעג זיא רע ןעו ,ןדוד ןּופ גנוטכַארטַאּב ַאי במק

 .הליפּת ַא ;יליײה רעד
 ,טָאג ּוצ ךיא ײרש לוק ןיימ טימי
 .טָאג ּוצ ךיא טעּב לוק ןיימ טימ
 ,גָאלק ןיימ םיא רַאּפ סיוא סיג ךיא*
 .םיא רַאפ ךיא לייצרעד טיונ ןיימ
 ,רימ ןיא טייגרַאפ טימעג ןיימ ןעווי

 --געטש ןיימ ךָאד טסײװ ּוד
 .ו ,בכ 'א לאּומש עז *
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 ,ייג ךיא סָאװ געװ םעד ףיוא
 .ןטלַאהַאּב עקטסַאּפ ַא רימ ײז ןּבָאה
 ,עז ןּוא ,סטכער קּוקי

 ,ןטנעקַאּב ןייק טינ ּבָאה ְךיִא זַא
 ,רימ ןּופ גנּונירטנַא זיא ןרָאלרַאּפ
 .לעז ןיימ ףיוא טינ טגערפ רענייק

 .,טָאג ,ריד ּוצ יירש ךיא'*
 ,גנּוצישַאּב ןיימ טסיּב ּוד :גָאז ךיא
 .עקידעּבעל יד ןּופ דנַאל םעד ןיא לייט ןיימ
 ,יירשעג ןיימ םענרַאפי
 ;רעײז ןלַאפעג ןיּב ךיא םורָאװ
 ,רעגָאיכָאנ עניימ ןּופ ליצמ ךימ ײז
 .רימ ןּופ רעקרַאטש ןענײז ײז םורָאװ
 ,לעז ןיימ גנוטסעפ ןּופ סױרַא יצי

 ;ןעמָאנ ןייד ןּביױל ּוצ
 ,ןעניירק ךיז םיקידצ יד ןלעװ רימ ךרּוד
 .ןָאט סטּוג רימ טסעװ ּוד זַא

 .ןדוד ןּופ רוממ ַאי גמק
 ,ןטעּבעג עניימ םענרַאפ ,הליפּת ןיימ רעה ,טָאג

 .טײקיטכערעג ןייד ןיא ,רימ רעפטנע טפַאשײרט ןײד ןיא
 ,טכענק ןייד טימ טּפשמ ןיא ןייג טינ טסלָאז ןּואי
 .ריד רַאפ ןייז טכערעג טינ ןעק רעקידעּבעל ןייק םורָאװ

 ,לעו ןיימ טפדֹורעג טָאה טנייפ רעד םורָאװ;
 ,ןּבעל ןיימ דרע רעד ּוצ טקירדעגוצ טָאה רע
 ,ןשינרעטצניפ ןיא טצעזעגנײרַא ךימ טָאה רע
 .ןָא גנַאל ןּופ ענעּברָאטשעג יװ
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 : ,רימ ןיא טײגרַאפ טימעג ןיימ ןּואּי
 .רימ ןיא ןעמּונַאּב טרעװ ץרַאה ןיימ

 ,לָאמַא ןּופ געט יד טנָאמרעד ךיז ּבָאה ךיא*
 ;גנּואּוט ןייד לַא ןָא טכַארטעג ּבָאה ךיא
 .ןרעלק ךיא ּוט טנעה ענייד ןּופ קרעװ םעד ןָא
 ו ,ריד ּוצ טנעה עניימ טײרּפשעגסױא ּבָאה ךיא'

 1 .הָלָס .ריד ּוצ דנַאל טכַאמשרַאפ ַא יװ לעז ןיימ

 ,טָאג ,ךיג רימ רעפטנעי
 ;סיוא טייג טימעג ןיימ
 ,רימ ןּופ םינּפ ןײד ןגרָאּברַאפ טינ טסלָאז
 .ּבּורג ןיא עטרעדינעג יד ּוצ ןייז ןכילגעג ךיא לעװ טסיזַא
 ,דסח ןייד ןגרָאמירפ ןיא ןרעה ךימ זָאל
 .טרעכיזרַאפ ךימ ךיא ּבָאה ריד ףיוא םורָאװ
 ,ןייג לָאז ךיא סָאװ געװ םעד ןסיװ ךימ זָאל
 .לעז ןיימ ןּביוהעגפיוא ךיא ּבָאה ריד ּוצ םורָאװ

 ;טנייּפ ענײמ ןּופ ,טָאג ,ליצמ ךימ יי
 .ןגרָאּברַאפ ךימ ךיא ּבָאה ריד יב
 ,ןוצר ןיד ןָאט ּוצ ךימ ןרעלי"

 ;טָאג ןיימ טסיּב ּוד םורָאװ
 ןריפ ךימ לָאז טסיײג רעטּוג ןיײד
 .דנַאל ןכײלג ַא ףיוא
 ,ןּבעלפיוא ךימ ּוטסלָאז ,טָאג ,ןגעװ ןעמָאנ ןײד ןּופ **

 טיונ ןּופ 7 וטסלָאז טײקיטכערעג ןײד ןיא
 .לעז ןיימ

 ,טנייפ עניימ ןדיײנשרַאּפ ּוטסלָאז דסח ןייד ןיא ןּוא!*
 ,לעז ןיימ ןקירד סָאװ עלַא ןעגנערּברעטנּוא ןּוא
 .טכענק ןיד ןיּב ךיא םורָאװ
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 .ןדוד ןופי ךמק
 ,זלעפ ןיימ טָאג זיא טּביױלעג

 ,גירק ּוצ טנעה עניימ טנרעל סָאװ
 .המחלמ ּוצ רעגניפ עניימ
 ,גנוטסעפ ןיימ ןּוא דָאנעג ןיימ
 ;ןענירטנַא ךימ טכַאמ סָאװ רעד ןּוא םערּוט ןיימ
 ,םיא ןיא ךימ ץיש ךיא סָאװ רעד ןּוא דליש ןיימ
 .רימ רעטנּוא קלָאפ ןיימ טקינעטרעטנוא סָאװ רעד

 ןרעמיק ךיז טסלָאז ּוד זַא ,שטנעמ רעד זיא סָאװ ,טָאנ;
 ?םיא םּוא

 ?םיא ףיוא ןטכַא טסלָאז ּוד זַא ,דניקנשטנעמ ַא ןּוא
 ,ךיוה ַא ּוצ ןכילגעג זיא שטנעמ ַא*
 .טײגרַאפ סָאװ ןטָאש ַא יװ ןענײז געט ענייז
 ,ןרעדינּפָארַא טסלָאז ןּוא ןעלמיה ענײד גיינ ,טָאג
 .ןרעכײר ןלָאז ײז ןּוא ,גרעּב יד ןָא ריר
 ,ןטײרּפשעצ ײז טסלָאז ןּוא ,ץילּב ַא סױרַא ץילּבי
 .יײז למּוטרַאפ ןּוא ,ןלייפ ענײד קיש
 ,ךיײה רעד ןּופ טנעה ענייד סיוא קערטשי
 ,עסיורג ןרעסַאװ ןּופ ליצמ ךימ ײז ןּוא סױרַא ךימ סײר
 ,ענערָאּבעגדמערפ ןּופ טנַאה רעד ןּופ
 ,טײקשלַאפ טדער ליױמ רעײז סָאװי

 .ןגיל ןּופ טנַאה עטכער ַא זיא טנַאה עטכער רעייז ןּוא

 ,ןעגניז ריד ךיא לעװ גנַאזעג יינ ַא ,טָאג
 ,ריד ּוצ ןליּפש ךיא לעװ סענּורטס ןעצ ןּופ רַאטיג ַא ףיוא
 ,םיכלמ יד ּוצ ףליה טסיג סָאװ*

 רעזײּב רעד ןּופ טכענק ןײז דוד סױרַא טסײר סָאװ
 .דרעװש
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  טנַאה רעד ןּופ ליצמ ךימ ײז ןּוא סױרַא ךימ סיר
 ,ענערָאּבעגדמערפ ןּופ

 ,טײקשלַאפ טדער ליומ רעײז סָאװ
 ,ןגיל ןּופ טנַאה עטכער ַא זיא טנַאה עטכער רעיײז ןּוא

 ןענייז ןיז ערעזדנּוא סָאװיי
 ;טננּוי רעײז ןיא ןצנַאלפ ענעסקַאװעגפיוא יװ
 ןלייולקניװ יװ רעטכעט ערעזדנּוא
 ;לּפמעט ַא ןּופ יוּב םעד טול טצינשעג
 ,לּופ סרעלכײּפש ערעזדנואי*

 ;םינימ ײלרעלַא קידנּבעגסױרַא
 ,ןטנזיוט ןיא ףָאש ערעזדנוא
 ;רעדלעּפ ערעזדנּוא ףיוא ,ןטנזיוטנעצ ןיא
 ;ןדָאלַאּב ןסקָא ערעזדנוא:*

 ,גנּורענימ ןייק ןּוא ,ךָארּב ןייק
 -ןסַאג ערעזדנּוא ןיא יײרשעגײװ ןײק ןּוא
 ,ױזַא זיא םיא ייּב סָאװ קלָאפ םעד ּוצ ליֹוו;*

 .טָאג ןייז זיא הוהי סָאװ קלָאפ םעד ּוצ ליֹוװ

 .ןדוד ןּופ גנּוּבױל ַא; המק
 ,גיניק רעד טָאג ןיימ ,ןּבייהרעד ךיד לעװ ךיא א

 .קידנעטש ןּוא קיּביײא ןעמָאנ ןייד ןשטנעּב ןּוא
 ,ןשטנעּב ךיד ךיא לעװ גָאט עלַא* ב

 .קידנעטש ןּוא קיּבײא ןעמָאנ ןײד ןעמיר ןּוא
 ,טמירעג רעיײז ןּוא טָאג זיא סיורג' ג

 .ןשרָאפרעד ּוצ טינ זיא טייקסיורג ןייז ןּוא
 ,םיׂשעמ ענײד ןּבױל טעװ רוָד ַא ּוצ רוָד ַא+ ד

 .ןגָאזנָא ײז ןלעװ תורּובג עניײד ןּוא
 ,ץנַאלג ןײד ןּופ טיײקניש עקיטכַארּפ ידי ה
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 .ןלײצרעד ךיא לעװ רעדנּוװ עניײד ןּופ תוׂשעמ יד ןּוא
 ןעּוטפיוא עקיטכרָאּפ עניײד ןּופ טײקרַאטש רעד ןּופ ןּוא* ו

 ,ןדער ןעמ טעװ
 .ןליײצרַאפ ךיא לעװ יז ,טיײקסיורג ןייד ןּוא

 ןעמ טעװ טײקסטּוג סיורג ןיד ןּופ גנונָאמרעד ידי ז
 ,ןגָאוסױרַא

 .ןעגניזַאּב ןעמ טעװ טײקיטכערעג ןײד ןּוא
 ,טָאג זיא קידמירַאּברעד ןּוא קילעזטײל* ח

 .דָאנעג ןיא סיורג ןּוא ןרָאצ ןיא ןטלַאהעגנײַא
 ,ןעמעלַא ּוצ טָאג זיא טּוגי ט

 .קרעװ ענייז עלַא ףיוא זיא תונמחר ןייז ןּוא
 .קרעװ עניײד עלַא ,טָאג ,ןּבױל ןלעװ ךיד:' י

 .ןשטנעּב ךיד ןלעװ עמּורפ ענײד ןּוא
 .,ןליײצרעד ײז ןלעװ הכּולמ ןײד ןּופ טכַארּפ ידייּכ

 ;ןדער ײז ןלעװ הרּובג ןײד ןּופ ןּוא
 ,תורּובג ענייז רעדניקנשטנעמ יד ןסיוו ןוָאל ּוצייל

 .הכּולמ ןייז ןּופ טייקנייש עקיטכַארּפ יד ןּוא
 ,ןטײקיּבײא עלַא ןּופ הכּולמ יד זיא הכּולמ ןײד:ימ -
 .תורֹוד-רֹוד עלַא ןיא זיא גנוקיטלעװעג ןייד ןּוא = -
 ,ענעלַאפעג עלַא רעטנּוא טנעל טָאנייס |

 .ענעגיוּבעג עלַא ףיוא טלעטש ןּוא
 ,ריד ףיוא סיוא ןקּוק ןעמעלַא ןּופ ןגיוא יד:*ע -
 .טײצ ןייז ןיא ןסע רעײז יז טסיג ּוד ןּוא = |
 ,טנַאה ןיײד טסנפעייפ -
 .טײקיליװטּוג טימ ןקידעּבעל רעדעװטעי טסקיטעז ןּוא =!

 ,ןגעװ ענייז עלַא ןיא טָאג זיא טכערעגייצ
 .םיׂשעמ ענייז עלַא ןיא קידָאנעג ןּוא = |

 ,םיא ןפּור סָאװ עלַא ּוצ טנָאנ זיא טָאגיײק
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 .תמא טימ םיא ןפּור סָאװ עלַא ױצ
 ,םיא ןטכרָאפ סָאװ יד ןּופ ןוצר םעד טּוט רע ר

 .יײז טפלעה ןּוא ,ּוצ רע טרעה ײרשעג רעײז ןּוא
 ,ּביל םיא ןּבָאה סָאװ עלַא טיהַאּב טָאג""ש

 .ןגיליטרַאפ רע טעװ םיעשר עלַא ןּוא
 ,ליומ ןיימ ןדער לָאז טָאג ןּופ ּביול םעד*! ת

 ןעמָאנ ןקילײה ןייז ןשטנעּב לָאז ביל רעדעװטעי ןּוא
 .קידנעטש ןּוא קיּבײא

 .הָיּולְלַהְי ומק
 ;לעז ןיימ ,טָאג ּביױל

 ,ּבעל ךיא ןמז-לּכ טָאג ןּביױל לעװ ךיא:
 .ןיִּב ךיא גנַאל יװ טָאג ןיימ ּוצ ןעגניז לעװ ךיא
 ,ןטשריפ ףיוא ןרעכיזרַאפ טינ ְךייַא טלָאז ריאי
 .ףליה ןייק םיא יב ָאטינ סָאװ דניקנשטנעמ ַא ףיוא
 ;ּבױטש ןייז ּוצ םּוא ךיז רע טרעק ,םעטָא ןייז סיוא טײג*
 .ןעגנּוטכַארט עניײז רעטנּוא ןעײג גָאט םענעי ןיא
 ,ףליה ןייז זיא בקעי ןּופ טָאג רעד סָאװ םעד ּוצ ליֹווּי
 ,טָאג ןייז הוהי ףיוא זיא קּוקסיוא ןײז סָאװ
 ;דרע יד ןּוא למיה םעד טכַאמעג טָאה סָאװ'
 ;יז ןיא סָאװ ץלַא ןּוא ,םי םעד
 ;קיּבײא ףיוא טּפַאשײרט טיה סָאװ רעד
 ,עטקירדעג יד ּוצ טכער טּוט סָאװי
 . .עקירעגנּוה יד ּוצ טיורּב טיג סָאװ

 ,ענעדנּוּבעג יד ּפָא טדניּב טָאג;
 ,עדנילּב יד קידעעז טכַאמ טָאג
 ;ענעגיוּבעג יד ףיוא טלעטש טָאג
 .עטכערעג יד ּביל טָאה טָאג
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 ;עדמערפ יד טיהַאּב טָאג;
 ,ףיוא רע טכיר הנמלַא יד ןּוא םותי םעד
 .רע טיירדרַאפ םיעשר יד ןּופ געװ םעד ןּוא
 ,קיּביײא ףיוא ןגיניק טעװ הוהיי*

 .תורֹוד-רֹוד ףיוא ,ןֹויִצ ,טָאג ןייד
 .הָיּולְלַה

 :הָיּולְלַהי זמק
 ,טָאג רעזדנּוא ּוצ ןענניז זיא טּוג םורָאװ

 ;ךַאלּביל זיא רע םורָאװ
 .ןּבױל סָאד זיא ןייש
 ,םִיַלָׁשּורי טיוּב טָאג

 ;ןעלמַאונײַא רע טעװ לארׂשי ןּופ ענעסיוטשרַאפ יד
 ,רעצרעה ענעכָארּבעצ יד טליײה סָאװ רעד*

 .ןדנוװ ערעײז טדניּברַאפ ןּוא
 ,ןרעטש יד ןּופ רּפסמ םעד טלײצ רע*
 .ןָא רע טפּור ןעמענ טימ עלַא יז
 ,חֹוּכ ןיא קיטכַאמ ןּוא רַאה רעודנּוא זיא סיורנ'
 .טײקידנַאטשרַאפ ןייז ּוצ רועיש ןייק ָאטינ
 ,עטקירדעג יד ףיוא טכיר טָאו/
 .דרע רעד ויּב םיעשר יד טרעדינרעד רע

 ,קנַאד טימ הוהי ּוצ טגניזי
 .ףרַאה רעד ףיוא טָאג רעזדנוא ּוצ טליּפש
 ,סנקלָאװ טימ למיה םעד טקעדַאּב סָאװ רעד?
 ,דרע רעד רַאפ ןגער ןָא טײרּב סָאװ
 .זָארג טימ גרעּב יד טצָארּפשַאּב סָאװ
 ,זיּפש ריא המהּב רעד טיג רע"
 .ןפור סָאװ ּבָאר ןּופ רעדניק יד

 ,רע טרענַאּב דרעפ םעד ןּופ הרּובג יד טיני*
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 .רע ליװ ןַאמ םעד ןּופ ןעלקנעש יד טינ
 ,םיא ןטכרָאפ סָאװ יד ליװ טָאג

 .דסח ןייז ףיוא ןרַאה סָאװ יד

 ,םִיַלָשּורי ,הוהי ּוצ חַבש ַא טיניי
 .ןֹויִצ ,טָאג ןייד ּביול
 / ,ןרעױט ענייד ןּופ ןעלגיר יד טקרַאטשעג טָאה רע םורָאװ;*

 ;ריד ןיא רעדניק ענײד טשטנעּבעג טָאה רע
 ,םולש קרַאמעג ןיײד טיג סָאװ רעד:

 ;ץײװ ןּופ סטעפ טימ טקיטעז ךיד
 --דרע רעד ףיוא גָאזנָא ןייז טקיש סָאװ רעדי*

 ;טרָאװ ןייז טפיול ךיג ףיוא
 ,לָאװ יװ יװַא יינש טיג סָאװ רעדי*

 .ױטײרּפש רע טּוט שַא יװ טסָארּפ
 ;ךַאלקערּב יװ ױזַא זייַא ןייז טפרַאװ רעיי

 !ןײטשַאּב ןעק רעװ טלעק ןייז רַאפ
 ;ןיינעצ יז טכַאמ ןּוא ,טרָאװ ןייז טקיש רעיי

 .ןרעסַאװ ןעניר ,טניװ ןייז ןזָאלּב טכַאמ רע
 ,בקעי ּוצ רעטרעװ ענייז טגָאז רע*

 .לארׂשי ּוצ ןצעועג ענייז ןּוא םיקּוח ענייז
 ,קלָאפ ןייק ּוצ ןָאטעג טינ ױזַא טָאה רע

 .טינ יז ןסײװ ןּופרעד ,ןצעזעג ןּוא
 ' .הָיּולְלַה

 | הָיולְלִה' חמק
 | ,ןעלמיה יד ןּופ ,טָאג טּביױל

 .ןכײה יד ןיא םיא טּבױל
 ;םיכָאלמ ענייז עלַא ,םיא טּביױלי
 .תולָיַח ענייז עלַא םיא טּביױל

 .רַוַמִי רֶמֵאָּכ רֹושְּכ :ליּפשטרָאװ ײ
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 ;הנבל ןּוא ןּוז ,םיא טּביולי
 .ןרעטש עקיטכיל עלַא םיא טּבױל
 ,ןעלמיה יד ןּופ ןעלמיה יד ,םיא טּביול :

 .ןעלמיה יד רעּביא סָאװ ןרעסַאװ יד ןּוא
 ,טָאג ןּופ ןעמָאנ םעד ןּביױל ײז ןלָא
 .ןרָאװעג ןפַאשַאּב ןעניז ײז ןּוא ,ןלױפַאּב טָאה רע םורָאװ
 ףיא ,קידנעטש ףיא טלעטשעגפיוא ײז טָאה רע ןּוא"

 ;קיּבײא
 .ןייגרַאפ טינ לָאז סָאװ ץעזעג ַא טלעטשעג טָאה רע

 ,דרע רעד ןּופ ,טָאג טּביױלי
 ;ןעמוָהּת עלַא ןּוא תויח-םי ריא
 ;לּבענ ןּוא יינש ,לגָאה ןּוא רעייפי
 ;טרָאװ ןייז טּוט סָאװ טניװמערּוטש רעד
 ,ןכיײה עלַא ןּוא ,גרעּבי -
 ;ןרעדעצ עלַא ןּוא רעמיוּבטכּורפ -
 ,תומהּב עלַא ןּוא תויחיי

 ;ןעלגיופ עטלגילפעג ןּוא םיצרש
 ;רעקלעפ עלַא ןּוא דרע רעד ןּופ םיכלמי
 ;דרע רעד ןּופ רעטכיר עלַא ןּוא ןרַאה -
 ,ןעיורפגנּוי ךיוא ןּוא םירּוחּבַי

 .ךַאלגניא טימ םינקז
 ,טָאג ןּופ ןעמָאנ םעד ןּביול ןלָאז ייז*
 ;ןּביוהרעד זיא ןײלַא ןעמָאנ ןייז םורָאװ -

 .למיה ןּוא דרע רעּביא ץנַאלג ןייז
 --קלָאפ ןייז ןּופ ןרָאה םעד טכײהרעד טָאה רע ןּוא*

 ,עמורפ ענייז עלַא רַאפ ּביױל ַא
 ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד רַאפ -
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 ,טנָאנ םיא זיא סָאװ קלָאפ םעד
 .הָיּולְלַה

 .הָיּולְלַהְי טמק
 ,גנַאזעג יינ ַא טָאג ּוצ טגניז

 .עמורפ יד ןּופ גנּולמַאזנייַא רעד ןיא ּביול ןייז
 ,רעפעשַאּב ןייז טימ לארׂשי ןעיײרפ ךיז לָאװי

 .ךלמ רעײז טימ ןַײז קיטסּול ןלָאז ןֹויִצ ןּופ רע דניק יד
 ,ץנַאט טימ ןעמָאנ ןייז ןּביול ײז ןלָאוי
 .םיא ּוצ ןליּפש ײז ןלָאז ףרַאה ןּוא קיוּפ טימ
 ,קלָאפ ןייז טקיליװַאּב טָאג םורָאװ+
 .ףליה טימ עטקירדעג יד טנייֵשַאּב רע

 ,דובּכ ןיא ןעיירפ ךיז עמּורפ יד ןלָאװ
 .סרעגעלעג ערעײז ףיוא ןעגניז ײז ןלָאז
 ,לעק רעיײז ןיא טָאג ןּופ ןעגנּוּבײהרעד!

 ,טנַאה רעייז ןיא דרעװש עקיפרַאשײװצ ַא ןּוא
 . . .,רעקלעפ יד ןָא המקנַא ןָאט ּוצֹי
 ;תומּוא יד ףיוא ןעגנּופָארטש
 ,ןטײק ןיא םיכלמ ערעײז ןדימש ּוצ*

 ;ןעגניר ענרעזייַא ןיא ענעעזעגנָא ערעײז ןּוא
 .טּפשמ םענעּבירשעגנָא םעד ײז ףיוא ןָאט ּוצ*
 .עמּורפ ענייז עלַא רַאפ ןייז סָאד טעװ ןייש
 .הָיּולְלַה

 .הָיּולְלַהְי נק
 ,םּוטקילײה ןייז ןיא טָאג טּביױל
 .למיה ןקיטכַאמ ןייז ןיא םיא טּבױל
 ,תורּובג ענייז ןגעװ םיא טּביױל
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 .טייקסיורג ליפ ןייז טיול םיא טּביױל
 ,רפֹוש ןּופ גנּוזָאלּב טימ םיא טּביױל י
 .ףרַאה ןּוא רַאטיג טימ םיא טּביױל
 ,ץנַאט ןּוא קיוּפ טימ םיא טּביױלי
 .טײלפ ןּוא סענורטס טימ םיא טּבױל
 ;ןעלּבמיצ עקידעננילק טימ םיא טּביױל*
 .ןעלּבמיצ עקיכליה טימ םיא טּבױל
 .הָי ןּביױל לָאז טמעטָא סָאװ ץלַא"

 .הָיּולְלַה
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 יִלַשְמ
 ריפנײרַא

 ןּופ ןרעװ ּוצ טריפרַאפ טינ גנּונרָאװ ןּוא דײר-רסּומ

 .געװ ןטכעלש ןפיוא ןשטנעמ עטכעלש

 .המכח ןּופ ןצּונ עסיורג יד

 ןּוא עדרעװ יד .טײקיטכרָאפסטָאג ןּוא המכח ּוצ ףּור

 .המכח ןּופ תולעמ

 -טכער ןּוא המכח ןּופ גנונרעל יד ןזָאלרַאפ ּוצ טינ ףּור

 .טייקיטרַאפ

 -ַאלעגסױא ןַא ןּופ ןרעװ ּוצ טריפרַאפ טינ גנּונרָאװ

 -ּביל רעכַאלרע ןּופ טײקליוװ יד ןּוא ,יורפ רענעס

 .טפַאש

 ןגעק .ןטײװצ ַא רַאפ תוברֶע ןּבעג ּוצ טינ גנונרָאװ

 ערעדנַא ןּוא ,טײקצלָאטש ,טײקשלַאפ ,טייקליופ

 .תוריבע

 -ַאלעגסױא רעד ןּופ שינעריפרַאפ רעד ןגעק גנּונרָאװ

 .יורפ רענעס

 ריא טלייצרעד ןּוא ,ךיז ּוצ ןסַאג יד ןיא טפּור המכח

 .סוחי

 םּוצ טריפרַאפ ןּוא ןכײלגסעד טפּור טײקשירַאנ יד

 .גנַאגרעטנּוא

 .רעטרעװכירּפש

 .םימכח יד ןּופ ןכּורּפש-רסּומ ןּוא ןכַאזרעל

 .רעטרעװכירּפש

 .הֹקָי ןּופ ןּוז םעד רּונָא ןּופ רעטרעװ יד

 .לַאּומל ךלמ םעד ןּופ רעטרעװ יד

 .ליחיתֶָשַא רעד ּוצ גנַאזעגיּבױל
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 יֵלְׁשִמ

 ,ןדוד ןּופ ןּוז םעד המלש ןּופ רעטרעװכירּפש ידי
 .;לארׂשי ןּופ ךלמ םעד
 ,רסּומ ןּוא המכח ןסיװ ּוצ ידּכי

 ;טײקידנַאטשרַאפ ןּופ רעטרעװ יד ןייטשרַאפ ּוצ
 ,טפַאשנּולק ןּופ רסּומ םעד ןעמענ ּוצי
 ;רׁשֹוי ןּוא טכער ןּוא טײקיטכערעג
 ,טיײקטייֵשעג ןרַאנ יד ןּבעג ּוצּי
 .;ןעקנַאדעג ןּוא טפַאשנעק ןגנוי םעד

 ,גנונרעל ןרעמ ןּוא ןרעה לָאז םכח רעדי !
 ;תולּוּבחּת ןגירק לָאז רעקידנַאטשרַאפ רעד ןּוא
 ,הצילמ ַא ןּוא טרָאװכירּפש ַא ןײטשרַאפ ּוצֹ*
 ,ןשינעטער ערעײז ןּוא םימכח יד ןּופ רעטרעװ יד

 ,טָאג רַאפ ארֹומ זיא טפַאשנעק ןּופ ּביײהנָא רעדי
 .רסּומ ןּוא המכח ןטכַארַאפ ןערַאנ יד רעּבָא
 ,רעטָאפ ןייד ןּופ רסּומ םעד ,ןּוז ןיימ ,ּוצ רעה

 ;רעטּומ ןייד ןּופ ערעל יד ןוָאלרַאפ טינ טסלָאז ןּוא
 פאק ןײד רַאפ ןייז יז ןלעװ ןח ןּופ ץנַארק ַא םורָאװ'

 .ןדלַאה ןייד רַאפ רעדנעּבודלַאה ןּוא |

 ,ןדערנָא ךיד ןלעװ עקידניז יד זַא ,ןּוז ןיימ**
 .ןקיליװנײַא טינ ּוטסלָאז
 !ודנּוא טימ םּוק, :ןגָאז ןלעװ ײז זַא:י

 ,טּולּב ףיוא ןרעיול רימָאל
 ;טסיױמּוא רַאפ ןקידלוטמוא ןפיוא ןרעקָאל רימָאל
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 .יד יװ טײהרעקידעּבעל ןעגנילשניַא ײז רימָאלי*
 ,דרערעטנּוא

 | ;ּבּורג ןיא ןרעדינ סָאװ יד יװ טײהרעצנַאג ןּוא
 ,ןעניפעג רימ ןלעװ סטּוג ערעײט ײלרעלַאי

 ;ּבױר טימ זיוה רעזדנּוא ןליפנָא ןלעװ רימ
 ,ודנּוא ןשיװצ לרֹוג ןייד ףרַאװ;+

 ;ןעמעלַא ודנוא יב ןייז טעװ לטייּב ןייא
 ,געװ ןיא ײז טימ ,ןּוז ןיימ ,ןייג טינ ּוטסלָאז*

 .געטש רעיײז ןּופ סּופ ןייד דיימרַאפ
 ,זייּב ּוצ ןפיול סיפ ערעײז םורָאװ'*

 .טּולּב ןסיגרַאפ ּוצ ןלײַא יז ןּוא
 ,ץענ יד טײרּפשעגסױא זיא קידלּושמּוא םורָאװיי

 ,עטלנילפעג עלַא ןּופ ןגיוא יד ןיא
 ,טּולּב רעײז ףיוא טרעיול עמ תעּביי

 | .סנּבעל ערעײז ףיוא טרעקָאל עמ
 ךָאנ גיצייג זיא סָאװ ןכַאלטיא ןּופ ןגעװ יד ןענייז ױזַאי*

 | | ;ּביור
  .סע טָאה סָאװ םעד ןּופ ןּבעל סָאד קעװַא טמענ סע

 ,סַאג רעד ףיוא טיירש המכח ידי
 ;לוק ריא סױרַא יז טזָאל קרעמ יד ןיא
 | ,יז טפּור ןסַאג עקישיור ןּופ קע ןיאי

 !עריא יז טדער ,טָאטש ןיא ,ןעגנַאגנײַארעױט יד ײּב
 | :דײר

 .ןּבָאה ּביל ריא טעװ ,עטרַאנרַאפ ריא ,ןענַאװ זיּביי
 | ,טײקשירַאנ

 ,טעּפשעג ןטסּולג ךיז ןלעװ רעטעּפש יד ןּוא
 !ןסיװ ןּבָאה טנייפ ןלעװ ןרַאנ יד ןּוא



 6 1 : ֹו

.02 2 . 

 3 ילשמ 33-23 א

 ,רסּומ ןיימ ּוצ ךייַא טרעקיי
 ,ךייַא ּוצ טסײג ןיײמ ןסיגסיוא ךיא לעװ טָא
 .רעטרעװ עניימ ןסיװ ןכַאמ ךייַא לעװ ךיא
 ,טלָאװעג טינ טָאה ריא ןּוא ,ןפּורעג ּבָאה ךיא לײװי

 טינ טָאה רענײק ןּוא ,טנַאה ןײמ טקערטשעגסיוא
 ,ןעמּונרַאפ

 הצע רעדעװטעי ןיימ טשינ ּוצ טכַאמעג טָאה ריא רָאנ*
 ,טלָאװעג טינ ריא טָאה רסּומ ןיימ ןּוא
 ,ךָארּב רעײַא ףיוא ןכַאל ךיוא ךיא לעווי

 ;ןעמּוק טעװ קערש רעײַא ןעװ ןטעּפש לעװ ךיא
 ,קערש רעײַא רעטיװעג ַא יװ טמּוק סע ןעװיי

 ;ןעמּוקנָא טניװמערּוטש ַא יװ טעװ ךָארּב רעײַא ןּוא
 .טסגנַא ןּוא טיונ ךייַא ףיוא טמּוק סע ןעװ
 טינ לעװ ךיא ןּוא ,ןפּור ךימ יז ןלעװ לָאמסנעד**

 ,ןרעפטנע
 .ןעניפעג טינ ךימ ןלעװ ןּוא ,ןכּוז ךימ ןלעװ ײז
 ,ןסיװ טַאהעג טנייפ ןּבָאה יז סָאװ רַאפרעד**

 ;טלײװעגסױא טינ טײקיטכרָאפסטָאנ ןּוא
 ,הצע ןיימ ּוצ טקיליװעגנײַא טינ*יי

 .רסּומ ןצנַאג ןיימ טכַארַאפ
 ,געװ רעײז ןּופ טכּורפ רעד ןּופ ןסע ײז ןלעװ םּורד*י

 .ןטעז ךיז תוצע ערעײז טימ ןּוא
 ײז טעװ עטרַאנרַאפ יד ןּופ גנורעקּפָא יד םורָאװ*

 ,ןעגרה
 .ןעגנערּברעטנּוא ײז טעװ ןרַאנ יד ןּופ הװלַש יד ןּוא
 ןיא ןעניֹוװ טעװ ּוצ רימ טרעה סָאװ רעד רעּבָאי

 ,טײקרעכיז
 .זיּב רַאפ קערש ןּופ ןייז טּורַאּב ןּוא
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 ,רעטרעװ עניימ ןעמעננָא טסעװ ּוד זַא ,ןּוז ןיימ! ב
 ,ךיז ייּב ןטלַצהַאּב ּוטסעװ טָאּבעג עניימ ןּוא
 ,רעיוא ןייד המכח ּוצ ןגײלּוצּוצ*

 ;טײקידנַאטשרַאפ ּוצ ץרַאה ןייד ןגיינ
 ,ןפור ּוטסעװ לכׂש םּוצ זיולּב רָאני

 ;לוק ןייד ןּבייהפיוא טײקידנַאטשרַאפ ּוצ
 ,רעּבליז יװ ןכּוז יז טסעװ ּוד זַאּ+

 ;ןשרָאפ יז תורצֹוא ךָאנ יו ןּוא
 ,הוהי רַאפ ארֹומ ןייטשרַאפ ּוטסעװ לָאמסנעד*

 .טָאג ןּופ ןעניפעג ּוטסעװ גנונעקרעד ןּוא
 ,המכח טקנעש הוהי םורָאװ

 .טײקידנַאטשרַאפ ןּוא ןסיוװ זיא ליומ ןייז ןּופ
 ,ףליה עקיטרַאפכער יד רַאפ טלַאהַאּב רעי
 ,טײקכַאלרע טימ ןעײג סָאװ יד רַאפ דליש ַא
 ,טײקיטכערעג ןּופ ןגעטש יד ןסַאּפּוצפױא*

 : .רעע טיהַאּב עמּורפ ענייז ןּופ ןגעוװ יד ןּוא
 ! טכער ןּוא טיײקיטכערעג ןייטשרַאפ ּוטסעװ לָאמסנעד'

 | .געװ ןטּוג רעדעװטעי - רׁשֹוי ןּוא
 ,ןצרַאה ןײד ןיא ןעמּוק טעװ המכח םורָאװײי

 .לעו ןייד רַאפ סיז ןייז טעװ ןסיוו ןּוא = |
 ,ריד ףיוא ןסַאּפפױא טעװ טפַאשנּולקיי

 ;ןטיהַאּב ךיד טעװ טײקידנַאטשרַאפ
 ,געװ ןטכעלש םעד ןּופ ןייז ּוצ ליצמ ךיד:י

 ;טײקטרעקרַאפ ןדער סָאװ טײל יד ןּופ
 ,טײקיטרַאפטכער ןּופ ןגעטש יד ןזָאלרַאפ סָאװיי

 .שינרעטצניפ ןּופ ןגעװ יד ןיא ןייג ּוצ
 ,זייּב ןָאט ּוצ ךיז ןעיירפ סָאװ;*
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 ;טײקטרעקרַאּפ רעזייּב ןּופ ןלעװק סָאװ
 ,םּורק ןענייז ןגעוװו ערעײז סָאװ;*

 .גנעג ערעײז ןיא טײרדרַאפ ןענייז סָאװ ןּוא
 ,יורפ רעדמערפ רעד ןּופ ןייז ּוצ ליצמ ךיד ידּכי*

 עריא טַאלג טכַאמ סָאװ רעטנַאקַאּבמוא רעד ןּופ
 ;דײר

 ,טננּוי ריא ןּופ רַאה םעד טוָאלרַאפ סָאװיי
 ;ןסעגרַאפ יז טָאה טָאג ריא ןּופ דנּוּב םעד ןּוא
 ,טיוט םּוצ טרעדינ זיוה ריא םורָאװ;י

 ;םיתמ יד ּוצ ןגעטש עריא ןּוא
 ,םּוא טינ ךיז ןרעק ,ריא ּוצ ןעמּוק סָאװ עלַא*

 .ןּבעל ןּופ ןגעװ יד טינ ןכײרגרעד ןּוא
 ,עטּוג יד ןּופ געװ םעד ןיא ןייג טסלָאז ידּכ"

 .ןטיהּפָא ּוטסלָאז עטכערעג יד ןּופ ןגעטש יד ןּוא
 סָאד ןעניֹוװַאּב ןלעװ עקיטרַאפטכער יד םורָאװיי

 ,דנַאל
 .ןירעד ןּבײלּב ןלעװ עקידלּושמּוא יד ןּוא
 ןופ ןרעװ ןטינשרַאפ ןלעװ םיעשר יד רעּבָאי

 ,דנַאל
 .ריא ןּופ ןרעװ ןסירעגסױרַא ןלעװ רעשלעפ יד ןּוא

 ,גנונרעל ןיימ ןסעגרַאפ טינ טסלָאז ,ןּוז ןיימי ג
 .ץרַאה ןייד ןטיה לָאז טָאּבעג עניימ ןּוא
 ןּבעל ןּופ ןרָאי ןּוא םימָי-תכירַא םורָאװ*

 .ןּבעגּוצ ריד יז ןלעװ דירפ ןּוא
 ,ןוָאלרַאפ טינ ךיד ןלָאז תמא ןּוא דָאנעג*

 ,זדלַאה ןייד םּורַא ײז דניּב
 ,ןצרַאה ןיײד ןּופ לװָאט ןפיוא ןָא יז ּביײרש
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 ןח ןטּוג ןּוא לי ןיפעג ןּוא+
 .טײל ןּופ ןּוא טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא

 ,ןצרַאה ןצנַאג ןיײד טימ טָאג ףיוא ךיז רעכיזרַאפי
 .טינ ךז ּוטסלָאז טַײקידנַאטשרַאפ ןיד ףיוא ןּוא

 .ןענעלנָא
 ,ןענעק םיא ּוט ןגעװ עניײד עלַא ןיא*

  .ןגעטש ענַײד ןכַאמ ךיײלג טעװ רע ןּוא

 ,ןגיוא ענד ןיא םכח ַא ןייז טינ טסלָאזי
 .זייּב ןּופ ּפָא ךיז רעק ןּוא ,טָאג רַאפ ארֹומ ּבָאה
 ,לּפָאנ ןייד רַאפ גנולײה ַא ןייז טעװ סָאדי

 .רענייּב ענייד רַאפ טּפַאז ַא ןּוא

 ;סטּוג ןײד ןּופ טָאג ּוצ דובּכ ּבינ"
 ,האּובּת ןייד לַא ןּופ ןטשרע םענופ ןּוא

 ,טעז טימ ןַײז לּופ ןלעװ סרעלכײּפש עניײד ןּואיי
 .ןײװ טימ ןציילפ ןלעװ סרעטלעק עניײד ןּוא

 / ,ןטכַארַאפ טינ ,ןּוז ןיימ ,וטסלָאז טָאג ןּופ רסּומ םעד:י
 ּו .ףָארטש ןייז ןקידרעװמּוארַאפ טינ טסלָאז ןּוא
 . ,רע טּפָארטש םעד ,ּביל טָאה טָאג סָאװ םעד םורָאװ*

 |/ .טלָאה טָאה רע סָאװ ןּוז םעד רעטָאפ ַא יו ןּוא

 ,המכח טניפעג סָאװ ןשטנעמ םעד ּוצ ליֹווְי
 .טײקידנַאטשרַאפ טגירק סָאװ ןשטנעמ םעד ןּוא
 ,ןּופ הרֹוחס יװ רעסעּב זיא הרֹוחס ריא םורָאװ'*

 ,רעּבליז
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 .םּוקנייַא ריא דלָאנניג יװ רעמ ןּוא
 ,לרעּפ ןּופ רערעײט זיא יזי*

 .ריא ּוצ ךיילג טינ ןעניײז םיצָפח ענַײד עלַא ןּוא
 ,טנַאה רעטכער ריא ןיא זיא םימָי-תכירַא*

 .דובּכ ןּוא תורישע רעקניל ריא ןיא
 ,טײקכַאלּביל ןּופ ןגעװ ןעניײז ןגעװ עריאיי

' 
' 

 .םולש ןעניײז ןגעטש עריא עלַא ןּוא
 ,טסעפ יז ןטלַאה סָאװ יד רַאפ יז זיא ןּבעל ןּופ םיוּב ַא**

 .טקילנַאּב זיא ריא ןָא ךיז טלַאה סָאװ רעד ןּוא

 ,דרע יד טסעפטנורגעג המכח טימ טָאה טָאג
 טימ ןעלמיה יד טלעטשעגפיוא טָאה רע

 .טײקידנַאטשרַאפ
 ,ןטלָאּפשעג ןעמוָהּת יד ךיז ןּבָאה ןסיװ ןייז ךרּוד*

 .יוט ןפירט ןעלמיה יד ןּוא
 ;ןגוא עניײד ןּופ קעװַא טינ יז ןלָאז ,ןּוז ןיימ*י

 ,טיײקטייֵשעג ןּוא טפַאשגּולק טיה
 ,ּבײל ןיײד רַאפ ןּבעל ןייז ןלעװ ײז ןּואיי

 .ודלַאה ןיײד ףיוא ןח ןּוא
 ,געװ ןייד טַײקרעכיז ןיא ןייג ּוטסעװ לָאמסנעד**

 .סּופ ןײד ןגָאלשּפָא טינ טסעװ ןּוא
 ,ןטסגנַא טינ ּוטסעװ ןגיײל ךיז טסעװ ּוד זַא+

 .ףָאלש ןייד ןייז טעװ סיז ןּוא ,ןגיל טסעװ ןּוא
 ,קערש ןטכירעגמּוא ןַא רַאפ ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאזי*
 יז ןעװ שר יד ןּופ גנּוטסיװרַאפ רעד רַאפ ןּוא

 .טמּוק .
 ןוחָטּב ןייד ןַײז טעװ טָאג םורָאװי*
 -,שינעגניװצַאּב ןּופ סּופ ןיײד ןטיה טעוװ ןּוא -
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 ,סע ףרַאד סָאװ םעד ןּופ סטּונ ןדיימרַאפ טינ טסלָאזיי
 .ןָאט ּוצ תֹוּכּב טָאה טנַאה ןייד ןעװ
 ,רעדיװ םּוק ןּוא ,יײנ,:רבח ןייד ּוצ ןגָאז טינ טסלָאזי*

 .ךיז ײּב טסָאה ּוד ןעװ ,"ןּבעג ךיא לעװ ןגרָאמ ןּוא

 ,רבח ןייד ףיוא הער ַא ןטכַארט טינ טסלָאזיי
 .ריד ײּב טיײקרעכיז ןיא טציז רע ןעװ
 ,טסיומּוא ןשטנעמ ַא טימ ןגירק טינ ךיז טסלָאיי

 .הער ןייק ןָאטעג טינ ריד טָאה רע ּבױא

 ,טכערמּוא ןּופ ןַאמ םעד ןייז אנקמ טינ טסלָאװ*
 .ןגעוװ ענייז ןּופ םענייק ןלײװסיױא טינ טסלָאז ןּוא
 רעד ויא טָאנ ײּב טײקידרעװמּוא ןַא םורָאװיי

 ,רעטרעקרַאּפ
 .טיורטרַאפ רע זיא עקיטרַאפטכער יד טימ ןּוא

 ,עשר ןּופ זיוה ןיא זיא טָאג ןּופ הללק ידי
 .רע טשטנעּב קידצ ןּופ גנוניוװ יד ןּוא

 ,טעּפשעג םּוצ ײז רֶע טכַאמ ,--רעטעּפש ּביוא:+
 .ןח רע טיג עליטש יד רעּבָא
 ,םימכח יד ןּברַא דובּכ**

 .דנַאש ףיוא ןּבײלק ןרַאנ ןּוא

 ,רעטָאפ ַא ןּופ רסּומ םעד ,רעדניק ,ּוצ טרעהי ד
 .טײקידנַאטשרַאפ ןענעק ּוצ ידּכ ,טמענרַאפ ןּוא
 ,ךייַא ךיא ּביג רעל עטּוג ַא םורָאװי
 .ןזָאלרַאפ טינ הרֹוּת ןיימ טלָאז ריא
 ,רעטָאפ ןיימ ייּב ןּוז ַא ןעװעג !ךיואנ ןיּב ךיא םורָאװי
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 ןימ רַאפ רעקיצניײאנײא ןַא ןּוא רעקירעטיצ ַא
 .רעטּומ

 :טגָאזעג רימ ןּוא ,טנרעלעג ךימ טָאה רע ןּואּי
 ,רעטרעװ עניימ ןָא ןטלַאה ךיז ץרַאה ןײד לָאז
 .ּבעל ןּוא ,טָאּבעג עניימ טיה
 ;טײקידנַאטשרַאפ ףיוק ,המכח ףיוק*
 יד ןּופ ןגײנּפָא טינ ךיז ןּוא ,ןסעגרַאפ טינ טסלָאו

 .ליומ ןיימ ןּופ רעטרעװ
 ,ןטיהַאּב ךיד טעװ יז ןּוא ,ןזָאלרַאפ טינ יז טסלָאװ

 .ןסַאּפפױא ךיד טעװ יז ןּוא ,ּביל יז ּבָאה
 ,המכח ףיוק :זיא המכח ןּופ ּבײהנָא רעדי

 .טײקידנַאטשרַאפ ףיוק סנגייא ןצנַאג ןײד טימ ,ָאי
 ;ןּבײהרעד ךיד טעװ יז ןּוא ,ךיוה יז טלַאהי

 .ןזדלַאה יז טסעװ ּוד זַא ,דובּכ ןָאטנָא ריד טעװ יז
 ,ןח ןּופ ץנַארק ַא ּפָאק ןייד ןּבעג טעװ יז

 .ןעגנַאלרעד ריד יז טעװ טייקנייש ןּופ ןיורק ַא :
 ,רעטרעװ עניימ םענרַאפ ןּוא ,ןּוז ןיימ ,רעהיי = }

 .ןּבעל ןּופ ןרָאי ןרעװ טרעמעג ןלעװ ריד ןּוא
 ,טנרעלעג ךיד ךיא ּבָאה המכח ןּופ געװ םעד ןיא:*

 .טײקיטרַאפטכער ןּופ ןגעטש יד ןיא טריפעג ךיד
 ,טירט ןייד ןייז גנע טינ טעװ ,ןייג טסעוװ ּוד זַא*

 .ןרעװ טלכיורטשעגטינּוטסעװ ,ןפיול טסעװ ּוד זַא ןּוא
 | ןזָאלּפָא טינ טסלָאז ,רסּומ ןָא ךיז טלַאה;י

 .ןּבעל ןײד זיא סָאד םורָאװ ,ּפָא סָאד טיה
 ,ןעמּוק טינ ּוטסלָאז םיעשר יד ןּופ געטש ןיא!+ = |
 .עטכעלש יד ןּופ געװ ןיא ןטערט טינ ןּוא |

 ,ןײגײּברַאפ טינ םיא טסלָאז ,סיוא םיא דיימ*
 .קעװַא יג ןּוא ,םיא ןּופ ְךייַַו



 ,27-16 ד ילשמ

 , ,סטכעלש טינ ןעּוט ײז ּוװ ןפָאלש טינ ןענעק יז םורָאװ'*
 ,טינ ןכַאמ ײז ּוװ טּבױרעג זיא ףָאלש רעײז ןּוא

 | .ןעלכיורטש
 ,סטכעלש ןּופ זיײּפש טימ ךיז ןזיײּפש יז םורָאװיי

 .יײז ןעקנירט ּביור ןּופ ןײװ ןּוא
 טכיל סָאד יװ זיא םיקידצ יד ןּופ געטש רעד רעּבָאי

 ,ןעניגַאּב ןּופ
 .גָאט ןטכער ןיא ויּב רעקיטכיל ץלַא טרעװ סָאװ
 ,שינרעטצניפ יו זיא םיעשר יד ןּופ געװ רעד

 .ןרעװ טלכיורטשעג ןלעװ ײז סָאװ ןָא טינ ןסײװ ײז

 ,דײר עניימ םענרַאפ ,ןּוז ןיימי
 .רעטרעװ עניימ ּוצ רעוא ןײד ּוצ גיינ
 ;ןגיוא ענײד ןּופ ןָאטּפָא טינ ךיז ײז ןלָאז*

 .ןצרַאה ןייד ןיא יז טיה
 ,ייז ןעניפעג סָאװ יד רַאפ ןּבעל ןעניײז יז םורָאװיי

 .ּבײל ןצנַאג רעײז רַאפ גנולײה ַא ןּוא
 ,ץרַאה ןײד ףיוא סַאּפ גנוטיה רעדעװטעי ןּופ רעמיי

 .ןּבעל ןּופ ןעגנַאגסױרַא יד ןענייז םיא ןּופ םורָאװ
 ,ליומ םּורק ַא ריד ןּופ ּפָא ּוט*+

 .ריד ןּופ רעטײװרעד ןּפיל עטרעקרַאפ ןּוא
 " ,ןגעקטנַא ןקּוק ןלָאז ןגיוא ענייד*

 / .ריד רַאפ ךײלג ןקילּב ןלָאז ןעמערּב ענד ןּוא
 | ,סיפ ענײד ןּופ געטש םעד ךיײלג טלַאה*

 .קיטכיר ןייז ןלָאז ןגעװ ענייד עלַא ןּוא
 ,סקניל רעדָא סטכער ןגיינ טינ ךיז טסלָאװיי

 .סטכעלש ןּופ סּופ ןײד ּפָא ּוט
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 ,המכח ןיימ םענרַאפ ;ןּוז ןיימי ה
 ,טײקידנַאטשרַאפ ןיימ ּוצ רעוא ןייד גײנ
 ,טײקטייֵשעג ןטיהּפָא טסלָאז ידּכי

 .טפַאשנעק ןסַאּפפיוא ןלָאז ןּפיל עניײד ןּוא
 ,רעדמערפ רעד ןּופ ןּפיל יד ןפירט טפַאזקינָאה םורָאװי

 .ןעמּוג ריא זיא למיוּב ןּופ רעטַאלג ןּוא
 ,טּומרעװ יװ רעטיּב זיא ףוָס ריא רעּבָאּי
 .דרעװש עקידיײנשײװצ ַא יװ ףרַאש
 ,טיוט םּוצ ןרעדינ סיפ עריא:
 .סיפ עריא ןָא ןרַאּפש דרערעטנּוא ןיא
 ,ןּבעל ןּופ געװ ןכײלג םעד ןייג טינ לָאז יז ידּכי
 .ןיהּוװ טינ סײװ יז ,ןגעטש עריא ןעלגָאװ
 -,ּוצ רימ טרעה ,רעדניק ,דנּוצַא ןּואי
 ןופ רעטרעװ יד ןּופ ןרעקּפָא טינ טלָאז ריא ןּוא

 ;ליומ;ןיימ 16
 ,געװ ןייד ריא ןּופ רעטַײװרעד*

 ,זיוה ריא ןּופ גנַאגנייא םּוצ ןענענעג טינ טסלָאז ןּוא |
 ,טייקשירֿפ ןַײד ערעדנַא ּוצ ןּבעג טינ טסלָאז ידּכי = |

 ;רוכַא ןַא ּוצ ןרָאי ענײד ןּוא
 ,טפַארק ןײד טימ ןטעז טינ ךיז ןלָאז עדמערפ ידּכיי

 -דליוו ַא ןּופ זיוה ַא ןיא ןעמּוקנָא טינ לָאז ימ ןייד ןּוא
 ;ןדמערפ

 ,ףוָס ןייד ןיא ןעמּורּב טסעװ ןּוא;י -
 ,טדנעלרַאפ ןייז טעװ שיילפ ןייד ןּוא ּבײל ןייד ןעװ

 ,רסּומ טַאהעג טנייפ ךיא ּבָאה יװ :ןגָאז טסעװ ןּוא;י
 ;ץרַאה ןיימ טכַארַאפ טָאה ףָארטש ןּוא
 עניײמ ןּופ לוק םעד טרעהענוצ טינ ּבָאה ךיא ןּוא;

 ,רעזײװגעװ
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 !רעיוא ןיימ טגיינענוצ טינ רערעל עניימ ּוצ ןּוא
 זייּב סָאדלַא ןרָאװעג טינ ריש ןיּב ךיא'+

 .הדע ןּוא גנּולמַאזניײַא רעד ןיא

 ,ּבּורג ןייד ןּופ רעסַאװ קנירטי*
 .םענּורּב ןייד ןּופ סקיפיול ןּוא
 !ןסיורעד ןטײרּפשעצ ךיז ןלעװ ןלַאװק עניײד:*

 .רעסַאװ ןכעּב יד-ןסַאג יד ןיא
 ,ןרעהעג יז ןלעװ ןײלַא רידיי

 .ריד טימ עדמערפ ּוצ טינ ןּוא
 ,טשטנעּבעג ןייז לַאװק ןיײד לָאוי*

 .טננּוי ןייד ןּופ ּביװ רעד טימ ךיז יײרפ ןּוא
 ,ןישריה עקידװענָח יד ןּוא ,ןידניה עכַאלּביל ידי

 ,ןטײצ עלַא ןיא ןטעז ךיד ןלָאז טסירּב עריא
 .דימּת ןּבעגעגרעּביא ןייזּוטסלָאז טפַאשּביל ריא ּוצ ןּוא

 ַא טימ ןּבענּפָא ךיז ּוטסלָאז ,ןּוז ןימ ,סָאװכָאנ ןּואיי
 : ,רעדמערפ

 ?רערעדנַא ןַא ןּופ םעווּב םעד ןעמענמּורַא ןּוא
 { ,ןשטנעמ ַא ןופ ןגעװ יד ןענײז ןניוא סטָאג רַאפ םורָאװיי

 / | .סיוא רע טנײל ןגעטש ענייז עלַא ןּוא
 ,עשר םעד ןעגניװצַאּב דניז ענעגייא ענייזי

 / .ןטלַאהרַאפ רע טרעװ אטח ןייז ןּופ קירטש יד ןיא ןּוא
 | ,רסּומ ןָא טּברַאטש רע*י

 רע טרעװ טײקשירָאנ סורג ןײז ךרוד ןוא
 .טעשודנָאלּברַאפ

 ,רבח ןייד רַאפ ןעװעג בֵרֶָע טסיּב ּוד ּביוא ,ןּוז ןיימי
 ,ןדמערפ ַא רַאפ טנַאה ןייד ןּבעגעג



 13 ילשמ 13-21

 ,ליומ ןייד ןּופ רעטרעװ יד ןיא טּפַאכעג ּוטסיּבי
 .ליומ ןיײד ןּופ רעטרעװ יד ןיא ןעגנַאפעג ּוטסיּב
 ,לוצינ רעװ ןּוא ,ןּוז ןיימ ,ןעד סָאד ּוטי

 :טנַאה סרבח ןײד ןיא ןלַאפעגנײרַא טסיּב ּוד זַא
 .רבח ןייד ּוצ ּוצײטש ןּוא ,רעדינַא ךיז ףרַאװ ,ײג
 ,ןגיוא ענײד ּוצ ףָאלש ןייק ןּבעג טינ טסלָאוי

 .ןעמערּב ענייד ּוצ רעמּולש ןייק ןּוא
 ,טנַאה רעד סיוא שריה ַא יװ ליצמ ךיד יז"

 .טנַאה סרעגנַאפ ןּופ לגיופ ַא יװ ןּוא

 ;,רעליופ ּוד ,עקשזַארּומ רעד ּוצ יג"
 ;גולק רעװ ןּוא ,ןגעװ עריא עז
 ,רעריפ ןייק טינ טָאה יז םגהי
 ,רעקיטלעװעג ןייק ןּוא רעעזפיוא ןייק
 ,טיורּב ריא רעמּוז םּוא ןָא יז טײרג*
 .זיּפש ריא טייצטינש ןיא ןּבילקעגנָא יז טָאה
 ?ןגיל ּוטסעװ ,רעליופ ּוד ,ןענַאװ זיּבי
 ?ףָאלש ןייד ןּופ ןייטשפיוא ּוטסעװ ןעװ
 ,ןעלמערד לסיּב ַא ךָאנ ,ףָאלש לסיּב ַא ךָאנ;*

 ;"טנעה עטגיײלרַאפ טימ ןגיל לסיּב ַא ךָאנ
 ,טײקמערָא ןיײד טעװ ליח-ייג ַא יװ ןעמּוק ןּוא;: :

 .ןַאמ רעטרעצנַאּפעג ַא יװ טיונ ןײד ןּוא

 ,טכערמּוא ןּופ ןַאמ ַא ,שטנעמ רעקיטכערטרעדינ ַאיי
 ,ליומ ןעמּורק ַא טימ םּוא טייג סָאװ רעד זיא
 ענייז טימ טרַאש סָאװ ,ןגיוא ענייז טימ טקניװ סָאװיי

 | | | ,סיפ
 .רעגניפ ענַײז טימ טלטייט סָאװ
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 ,ןצרַאה ןייז ןיא זיא טײקטרעקרַאפ+
 ,טַײצ רעדעװטעי ןיא זייּב טכַארט רע
 .ןָא רע טכַאמ גירק
 | טא ןייז ןעמּוק גנילצּולּפ טעװ םּורדי*
  טעװ גנולײה ןייק זַא ןרעװ ןכָארּבעצ רע טעװ םיצּולּפ

 .ןייז טינ

 ,טנייפ טָאה טָאג סָאװ יד ןענַײז סקעזיי
 :לעז ןייז ןּופ טײקידרעװמּוא יד ןּביז ןּוא
 ,גנּוצ עשירענגיל ַא ,ןגיוא עקידרעּפָאה'י

 ;טּולּב קידלּושמּוא ןסיגרַאפ סָאװ טנעה ןּוא
 ;טכערמּוא ןּופ תובשחמ טכַארט סָאװ ץרַאה ַא'*

 ;ןזייּב םּוצ ןפיול ּוצ ןלייא סָאװ סיפ
 ,סנגיל טימ טמעטָא סָאװ תודע רעשלַאפ ַאי*

 .רעדירּב ןשיװצ גירק ןָא טכַאמ סָאװ רעד ןּוא

 ,רעטָאפ ןייד ןּופ טָאּבעג סָאד .ןּוז ןיימ ,טיהי
 .רעטּומ ןַײד ןּופ רעל יד ןזָאלרַאפ טינ טסלָאז ןּוא

 ,דימּת ןצרַאה ןײד ףיוא יז דניּביי
 .ודלַאה ןײד ףיוא יז ּפינק

 ,ןריפ ךיד סע טעװ ,ןייג טסעװ ּוד זַאי*
 ,ןטיה ךיד סע טעװ ,ןגייל ךיז טסעװ ּוד זַא
 .ריד ּוצ ןדער סע טעװ ,ןּפַאכפיוא ךיז טסעוװ ּוד זַא ןּוא
 / גנונרעל יד ןּוא ,טכיל ַא ויא טָאּבעג סָאד םורָאװיי

 | ,טייקיטכיל ַא
 ;רסּומ ןּופ דײרּפָארטש ןענייז ןּבעל ןּופ געװ רעד ןּוא
 ,ןױשרַאּפסּבײװ רעטכעלש רעד ןּופ ןטיה ּוצ ךיד*!

 .רעדמערפ רעד ןּופ גנוצ רעטַאלג רעד ןּופ
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 ,ןצרַאה ןײד ןיא טיײקנייש ריא ןטסּולג טינ טסלָאוי*
 .ןעמערּב עריא טימ ןעמענ טינ ךיד יז לָאז ןּוא
 ,טױרּב לּבעל ַא זיּב ןעמ טמּוק הנֹוז ַא רעּביא םורָאװ'י

 .לעו עטסרעייט יד טגנַאפ שיא-תשא ןַא ןּוא
 ,םעוּוּב ןייז ןיא ןליוק ןרַאש שטנעמ ַא ןעקיי

 ?ןדניצנָא טינ ךיז ןלָאז םידגּב ענייז ןּוא
 ,ןליוק ףיוא ןייג שטנעמ ַא ןעק יצ**

 ?ןרעװ טנערּבעגנָא טינ ןלָאז סיפ ענייז ןּוא
 ,ּבײװ סרבח ןייז ּוצ טמּוק סָאװ רעד זיא ױװַא*

 .טַאלג ּפָא טינ טמּוק ,ןָא יז טריר סָאװ רענייק
 ,טעבנג רע זַא בנג םעד ןטכַארַאפ טינ ןעק עמ*"

 .קירעגנּוה זיא רע ןעװ ּבײל ןייז ןליפּוצנָא
 לָאמ ןּביז רע טלָאצַאּב ,ןענופעג טרעװ רע זַא רעּבָאיי

 ;ליפ ױזַא
 .ןּבעגקעװַא רע זּומ זיוה ןייז ןּופ געמרַאפ ןצנַאג םעד
 ,לבכׂש ןָא ויא ,יורפ ַא טימ הנומ זיא סָאװ רעד**

 .סָאד טּוט סָאװ רעד םּוא טגנערּב ןײלַא ךיז
 ,ןגירק רע טעװ דנַאש ןּוא געלש**

 .ןרעװ טקעמעגּפָא טינ טעװ הּפרח ןייז ןּוא
 ,ןַאמ ַא ןּופ ןרָאצמירג רעד זיא טכוורעפייא םורָאװ*+

 .המקנ ןּופ גָאט ןיא ןעניוש טינ טעװ רע ןּוא
 ,טלעגוײלסיוא ןייק ןטכַא טינ טעװ רע*

 .דחֹוש ןרעמ טסלָאז ּוד יװ ,ןקיליװַאּב טינ ןּוא

 ,רעטרעװ ענַײמ טיה ,ןּוז ןיימי ן
 .ריד יב ןטלַאהַאּב ּוטסלָאז טָאּבעג עניײמ ןּוא
 ,ןּבעל טסלָאז ידּכ ,טָאּבעג עניײמ טיה*

 .ןגיוא ענײד ןּופ לּפַאצרַאװש םעד יװ ,גנונרעל ןיימ ןּוא
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 ,רעגניפ ענײד ףיוא ןָא יז דניּבי
 .ןצרַאה ןײד ןּופ לװָאט םעד ףיוא ןָא יז ּביירש
 ;רעטסעװש ןיימ טסיּב ּוד :המכח רעד ּוצ גָאזי

 ;טנײרפ ןפּור ּוטסלָאז טײקידנַאטשרַאפ ןּוא
 ,יורפ רעדמערפ רעד ןּופ ןטיהַאּב ךיד ןלָאז יז ידּכי

 עריא טַאלג טכַאמ סָאװ רעטנַאקַאּבמּוא רעד ןּופ
 .דיר

 ,זיוה ןַימ ןּופ רעטצנעפ ןכרוד םורָאװי
 ;טקּוקעגסױרַא ךיא ּבָאה עקטרָאפ ןיימ ךרּוד
 ,ןרַאנ יד ןשיװצ ןעזעג ּבָאה ךיא ןּואי
 ,טײלעונּוי יד ןשיװצ טק'ועמעג
 ,לכׂש ןָא גנּוי ַא
 ,לקניוו ריא א סַאג ןיא ייּברַאפ טייג רע יו

 ,זיוה ריא ּוצ געװ ןפיוא טזײרּפש ןּוא
 ,גָאט ןּופ טנעװָא ןיא טכַאנרַאפי
 .שינרעטצניפ ןּוא טכַאנ רעפיט ןיא
 ,ןגעקטנַא ןָא םיא טמּוק יורפ ַא טשרעיי

 םענעטלַאהַאּב ַא טימ ןּוא ,הנֹוז ַא ןּופ ּוטנָא םעד טימ
 .ןצרַאה

 ,ןסַאלעגסיױוא ןּוא יז זיא קישיור:י
 .זיוה ריִא ןיא טינ ןעּור סיפ עריא

 ,קרעמ יד ףיוא לָאמ ַא ,סַאג ןיא לָאמ ַאיי
 .ןרעיול יז טּוט .ןקע עלַא ייּב ןּוא

 ,םיא טשיק יז ןּוא ,ןָא םיא טמענ יז ןּוא;*
 ;םיא ּוצ טגָאז ןּוא םינּפ ריא טיישרַאפ יז
 ,רימ ףיוא ךיא ּבָאה רעפּפָאדירפי+

 .םירדנ עניימ ךיא לָאצַאּב טנייה

 ן
 ו

| 
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 ,ןגעקטנַא ריד סױרַא ךיא ןיּב םורד**
 .ןענּופעג ךיד ּבָאה ךיא ןּוא ,םינּפ ןייד ןכּוז ּוצ
 ,טעּב ןיימ טקעדעגרעּביא ךיא ּבָאה ןקעד טימ:*

 .םִיַרצִמ ןּופ ןעניּפשעג עטפיירטשעג טימ
 רענעלעג ןיימ טצירּפשַאּב ּבָאה ךיא:י

 .גנירעמיצ ןּוא ,עָאלַא ,ערימ טימ
 ,ןגרָאמירפ ןויּב עּביל טימ ןטעז ךיז רימָאל ,םּוקי

 .טפַאשּביל טימ ןקיווק ךיז רימָאל
 ,םייה רעד ןיא ָאטינ זיא ןַאמ ןיימ םורָאװ'*

 .געװ ןטײװ ַא ףיוא קעװַא זיא רע
 ,ךיז טימ ןעמּונעגטימ רע טָאה טלעג לטַײּב סָאד**

 .םײהַא ןעמּוק רע טעװ שדֹוח ןּבלַאה ןּופ גָאט ןיא

 ,שינעדערניײַא ליפ ריא טימ םיא טיצ יז:
 .םיא יז טריפרַאפ ןּפיל עטַאלג עריא טימ
 ,דלַאּב ךָאנ ריא טייג רע

 ,הטיחש רעד ּוצ טײג סָאװ סקָא ןַא יו
 .ןרַאנ םעד ןּופ ףָארטש רעד ּוצ טייק ַא ףיוא יװ ןּוא

 ;רעּבעל ןייז ךרּוד טלַאּפש ליפ ַא ויִּביי
 ,ץענ רעד ּוצ טלײַא לגיופ ַא יו
 .ןּבעל ריא םּוא זיא סע זַא טינ סײװ ןּוא

 ,ּוצ רימ טרעה ,רעדניק ,דנּוצַא ןּוא*+
 .ליומ ןיימ ןּופ רעטרעװ יד טמענרַאפ ןּוא
 ,ץרַאה ןייד ןגעװ עריא ּוצ ןרעקּפָא טינ לָאז*

 .ןגעטש עריא ןיא ןעשזדנָאלּברַאפ טינ טסלָאז
 טנילעגקעװַ יז טָאה ענעגָאלשרעד ךס ַא םורָאװ*

 | .עטעגרהרעד עריא ןענייז ליפ ןּוא
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 ,ויוה ריא זיא דרערעטנּוא רעד ּוצ ןגעװײי

 .טיוט ןּופ ןרעמַאק יד ןיא ןרעדינ יז

 ,טפּור המכח יד ,רָאװרַאפ:
 .לוק ריא סױרַא טזָאל טײקידנַאטשרַאפ ןּוא
 ,געװ םייּב רעטרע עכיוה יד ןּופ ץיּפש ןפיוא*

 ;טלעטשעג ךיז יז טָאה ,ןגעטש ןּופ םּוקפיונּוצ םייּב
 ,טָאטש ןּופ גנַאגנייַא םייּב ,ןרעוט יד ןּבעל;

 ;סיוא יז טײרש ןריט יד ןיא םּוקנירַא םייּב
 ,ךיא ףּור ,רענעמ ,ךייַא ּוצּי

 .רעדניקנשטנעמ יד ּוצ זיא לוק ןיימ ןּוא
 ,טפַאשגּולק טיײטשרַאפ ,עטרַאנרַאפ ריא*

 !ץרַאה קידנַאטשרַאפ ַא טגירק ,ןרַאנ ריא ןּוא
 | ,ןדער ךיא לעװ סנּבױהעג םורָאװ ,ּוצ טרעה'"

 .טײקיטביר יד ןייז טעװ ןּפיל ענַימ ןּופ גנונעפע יד ןּוא
 : ,תמא ןדער טעװ ןעמּוג ןיימ םורָאװי
  .ןּפיל ענַײמ ןּופ טייקידרעװמּוא יד זיא סטכעלש ןּוא
 | ליומ ןַײמ ןּופ רעטרעװ עלַא ןענייז טײקיטכערעג טימי
 7 .סמּורק ןּוא סטײרדרַאפ יז ןיא ָאטינ
 ' ,ןקידנַאטשרַאפ ןרַאפ רָאלק ןעניײז עלַא יז

 / .טפַאשנעק ןעניפעג סָאװ יד רַאפ קיטרַאּפטכער ןּוא
 : ,רעּבליז טינ ןּוא ,רסּומ ןיימ טמעניי

 .דלָאג עטסנּבילקעג רעדיײא טפַאשנעק ןּוא
 ,לרעּפ ןּופ רעסעּב יא המכח םורָאװי

 .ריא ּוצ ךײלג טינ ןעניײז םיצפח ןייק ןּוא
 ,טַײקטיישעג טימ ןיֹוװו המכח ךיא:*

 .ןעניפעג ךיא ּוט ןלַאפנײַא ןּופ טפַאשנעק ןּוא
 ;סטכעלש ןּבָאה טנייפ זיא טָאג רַאפ ארֹומ;י
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 ,סטכעלש ןּופנעװ םעד ןּוא ,הוואג ןּוא טײקידרעּפָאה
 .טנייפ ךיא ּבָאה טייקטרעקרַאּפ טימ ליומ ַא ןּוא
 ,טפַאשהָירָּב ןּוא תוצע ּבָאה ךיא:+

 .ןיימ זיא הרּובג ,טײקידנַאטשרַאפ ןיּב ךיא
 ,םיכלמ ןגיניק רימ ךרּוד**

 .ןצעזעג עטכערעג ןכַאמ ןטשריפ ןּוא
 ,רעשרעה יד ןשרעה רימ ךרּוד;*

 .דרע רעד ןּופ רעטכיר עלַא-טײללעדַא יד ןּוא
 ,רעּבָאהּביל ענײמ ּביל ּבָאה ךיא:י

 .ךימ ןעניפעג רעכּוז עניימ ןּוא
 ,רימ ייּב ןענייז דובּכ ןּוא תורישע:*

 .החלצה ןּוא סטּוג סיורג
 ,דלָאגניג ןּופ ןּוא דלָאג ןּופ רעסעּב זיא טכּורפ ןיימי*

 .רעּבליז ןטסנּבילקעג ןּופ םּוקניַא ןיימ ןּוא
 ,ךיא יג טײקיטרַאפטכער ןּופ געװ םעד ןיא*י

 ;טײקיטכערעג ןּופ ןגעטש יד ןיא
 ,סטּוג רעּבָאהּביל ץניימ ןּברַא ןכַאמ ּוציי

 .ןליפנָא ךיא לָאז ןרעמַאקצַאש ערעיײז ןּוא

 ,געװ ןייז ןּופ ּבײהנָא ןיא ןפַאשַאּב ךימ טָאה טָאג
 .קירּוצ גנַאל קרעװ ענייז ןּופ עטשרע סָאד
 ,טמערופעג ךיא ןיּב ןָא קיּביײא ןופ=

 .ןעװעג זיא דרע יד רעדייא ןּופ ,ּבײהנָא ןּופ = |
 ןעװעג טינ ךָאנ ןענייז ןעמוָהּת יד ןעווי+ = |

 ,ןרָאװעג ןרָאּבעג ךיא ןיּב

 ןלַאװק ןייק ךָאנ ןעװעג טינ ןעוו
 .ןדָאלַאּב רעסַאװ טימ
 ,ןרָאװעג טצעזעגנײרַא ןענייז גרעּב יד רעדייא**



 35-526 ח ילשמ 20

 ;ןרָאװעג ןרָאּבעג ךיא ןיּב ,ןכײה יד רַאפ
 ןוא דרע טכַאמעג טַאהעג טינ ךָאנ טָאה רע ןעווי*

 ,רעדלעפ
 .טלעװ רעד ןּופ ןּביוטש עטשרע יד ןּוא
 ןעװעג ךיא ןיּב ,ןעלמיה יד טײרגעגּוצ טָאה רע ןעװיי

 ;ײּברעד
 .ןּופ טכיועג ןפיוא ילקריצ ַא טנכיײצעג טָאה רע ןעוו

 ;םוָהּת
 ,ןּביױא ןּופ סנקלָאװ יד טקיטסעּפַאּב טָאה רע ןעוויי

 ,םוהּת ןּופ ןלַאװק יד טקיטלעװַאּב טָאה רע ןעװ
 ,ץעועג ןייז םי םעד טלעטשעג טָאה רע ןעװיי

 ,דנַאר ןייז ןײנרעּבירַא טינ ןלָאז ןרעסַאװ יד זַא
 ,דרע רעד ןּופ ןטסעפטנּורגיד טמיטשַאּב טָאה רע ןעוו

 ;םיא ייּב ןגיוצרעד ךיז ךיא ּבָאה*'
 ,ךַאלגעטגָאט דײרפ ַא ןעװעג ןיּב ךיא ןּוא
 ;טײצ עצנַאג יד םיא רַאפ טליּפשעג ךיז
 ,טלעװ רעשידרע ןייז ףיוא טליּפשעג ךיזיי

 .רעדניקנשטנעמ יד ייּב טַאהעג דײרפ ןיימ ןּוא

 ,ּוצ רימ טרעה ,רעדניק ,דנּוצַא ןּוא*י
 .ןגעװ עניימ ןטיה סָאװ יד ּוצ ליֹוװ ןּוא
 ,גולק טרעוװ ןּוא ,רסּומ ּוצ טרעה*

 .ןרעװ טרעדליװרַאפ טינ טלָאז ריא ןּוא
 ,ּוצ רימ טרעה סָאװ ןשטנעמ םעד ּוצ ליֹוװי

 ,ךַאלגעטנָאט ןריט עניימ ייּב ןכַאװ ּוצ
 !ןעגנַאגניײַא עניימ ןּופ ןעלדיטשייּב יד ןטיה ּוצ
 ,ןּבעל טניפעג ,ךימ טניפעג סָאװ רעד םורָאװי*

 .טָאג ןּופ גנּוקיליװַאּב טגירק ןּוא
 .גוח ֹוקְחִּב :ליּפשטרָאװ ײ



 ו
 ו

 ָו
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 ,ןײלַא ךיז טּבױרַאּב ,ךימ טלעּפרַאפ סָאװ רעד ןּואיי
 .טיוט םעד ּביל ןּבָאה טנייפ ךימ ןּבָאה סָאװ עלַא

 ,זיוה ריא טיוּבעגפיוא טָאה המכח: ט

6 
2 
4 
 6 ר

: 

 .ןלײז ןּביז עריא טקַאהעגסױא
 ,גנוטכעש ריא ןטכָאשעג טָאה יי
 .שיט ריא טײרגעג ךיוא ,ןײװ ריא טשימעג
 טפּור יז ,ךַאלדײמ עריא טקיש יו
 :טָאטש ןּופ דעטרע עכיוה יד ףיוא
 ;רעהַא ןרעקרַאפ לָאז רַאנ ַא זיא סע רעװי

 ;םיא ּוצ יז טגָאז לכׂש ןָא רעניײא ּוװ
 ,טױרּב ןיימ ןּופ טסע טמוק*

 .טשימעג ּבָאה ךיא סָאװ ןײװ םעד ןּופ טקנירט ןּוא
 ,ןּבעל טלָאז ריא ידּכ ,ןטײקשירַאנ טזָאלרַאפי

 -..טײקידנַאטשרַאפ ןּופ געװ ןיא טערט ןּוא
 ,*דנַאש ךיז טמענ רעטעּפש םעד טרסּומ סָאװ רעדי

 .ךיז ףיוא לדַאט--עשר םעד טּפָארטש סָאװ רעד ןּוא
 טעװ רע םורָאװ ,רעטעּפש םעד ןפארטש טינ טסלָאזי

 ,ןגירק טנייפ ךיד
 .ןגירק ּביל ךיד טעװ רע ןּוא ,:ןגּולק םעד ףָארטש
 ,ןרעװ רעגילק ךָאנ טעװ רע ןּוא ,ןגולק םעד ּבינ"
 --גנונרעל ןרעמ טעװ רע ןּוא ,ןטכערעג םעד ןרעל
 ,טָאג רַאפ ארֹומ זיא המכח ןּופ ּבײהנָא רעד**

 זיא ןקילײה םעד ןּופ גנונעקרעד יד ןּוא
 .טײקידנַאטשרַאּפ

 ,געט ענייד ןרעװ טרעמעג ןלעװ רימ ךרּוד םורָאװיי
 .ןגײלּוצ ריד ןעמ טעװ ןּבעל ןּופ ןרָאי ןּוא
 - ,ךיז רַאפ גולק ּוטסיּב ,גולק טסיּב ּוד ּביואי

 .םֶכָחְל חַכֹוה :ליּפשטרָאװ: .ןֹולק ֹול חקל ץֵל :ליּפשטרָאװ ײ
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 .ןהמלש ןּופ רעטרעװכירּפש ידי ל

 4י-ובט ילשמ

 .ןדײל ןײלַא ּוטסעװ ,רעטעּפש ַא ּוטסיּב ןּוא

 ;טמערַאיל טײקשירַאנ ןױשרַאּפסבײװ ידי
 .טשינרָאג סײװ ןּוא טײקינױטכײל רעטיול

 ,זיוה ריא ןּופ גנַאגניַא םייּב טציז יז ןּוא;*
 ,טָאטש ןּופ רעטרע עכיוה יד ףיוא לּוטש ַא ףיוא
 רעײגיײּברַאפ יד ןפּור ּוצ*

 ;ןגעװ עכײלג ערעײז ףיוא ןעיײג סָאװ
 ;רעהַא ןרעקרַאפ לָאז רַאנ ַא זיא סע רעװי*

 ;םִיא ּוצ יז טגָאז לכׂש ןָא רענייא ּוװ ןּוא
 ,סיז זיא רעסַאװ טעבנגעגיי

 .קַאמשעג יא טױרּב ןגרָאּברַאפ ןּוא
 ְו - ,ןטרָאד ןענייז םיתמ זַא טינ סײװ רע ןּוא*

 ! .טסעג עריא ןענייז דרערעטנּוא ןּופ ןשינעפיט יד ןיא

 ,רעטָאפ ןייז טיירפרעד םכח ַא ןּוז ַא
 .רעטּומ ןַייז ןּופ רעמּוק רעד זיא רַאנ ַא ןּוז ַא ןּוא

 - ,טינ ןצּונ תורצֹוא עטכערעגמּוא*
 ,טיוט ןּופ ליצמ זיא טיײקיטכערעג רעּבָא

 / ,קידצ םעד ןּופ ּבײל םעד ןרעגנּוהרַאפ טינ טזָאל טָאו;
 .רע טסױטשרַאּפ םיעשר יד ןּופ טייקירעג יד ןּוא

 : רעטזָאלעגּפָא ןַא טימ טעּברַא סָאװ רעד זיא םערָאי
 | א : ,טנַאה
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 .ךייר טרעװ עקיסיילפ יד ןּופ טנַאה יד ןּוא

 ,רעמּוז םּוא טלמַאז ןּוז רעגּולק ַא*
 .טייצטינש ןיא טפָאלש סטכינעגיוט ַא ןּוז ַא

 ;קידצ רעד זיא ּפָאק ןפיוא תוכרּבי
 .טכערמּוא טײרּפשרַאפ םיעשר יד ןּופ ליומ סָאד ןּוא

 ,גנושטנעּב ַא ויא קידצ ןּופ גנונָאמרעד ידי
 .טליופרַאפ טרעװ םיעשר יד ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא

 ,ןלעּפַאּב ןָא טמענ רעקיצרַאהגּולק רעד*
 .טלכיורטשעג טרעװ רַאננּפיל רעד ןּוא

 ,טײקרעכיז ןיא טײג טײקכַאלרע טימ טייג סָאװ רעד"
 טרעװ ןגעװ עניז טײרדרַאפ סָאװ רעד ןּוא

 .טנרעלעגנָא

 ,סָארדרַאפ טּפַאש גיוא ןטימ טקניװ סָאװ רעד*"
 .טלכיורטשעג טרעװ רַאננּפיל רעד ןּוא

 ,ןּבעל ןּופ לַאװק ַא זיא קידצ םעד ןּופ ליומ סָאד'י
 .טכערמּוא טײרּפשרַאפ םיעשר יד ןּופ ליומ סָאד ןּוא

 ,גירק ףיוא טקעװ האנשיי
 .טפַאשּביל טקעדרַאפ ןכערּברַאפ עלַא ףיוא ןּוא
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 ךיז טניפעג ןקידנַאטשרַאפ םעד ןּופ ןּפיל יד ףיוא:*
 ,המכח

 .לכׂש ןָא סָאװ םעד ןּופ ןקּור ןרַאפ טּור ַא ןּוא

 ,טפַאשנעק יד ןטלַאהַאּב םימכחיי
 .ךָארּב רעטנָאנ ַא זיא ןרַאנ יד ןּופ ליומ סָאד רעּבָא

 עטקיטסעפַאּב ןייז זיא רׁשֹוע םעד ןּופ געמרַאפ רעדי*
 ,טָאטש

 .תולָד רעיײז זיא טײל עמערָא יד ןּופ ךָארּב רעד

 ,ןּבעל זיא קידצ םעד ןּופ ןיול רעדי*
 .דניז זיא עשר םעד ןּופ םּוקנײַא רעד

 ; ,רסּומ ףיוא טכַא סָאװ רעד זיא ןּבעל ןּופ געװ ןפיוא:י
 | דײרּפָארטש טזָאלרַאפ סָאװ רעד ןּוא

 .טעשודנָאלּברַאפ

 ,ןּפיל עשלַאפ טימ האנׂש טקעדרַאפ סָאװ רעד'י
 .רַאנ א זיא רע ,תוליכר טַײרּפשרַאפ סָאװ רעד ןּוא

 ,דניז ןרעװ ןטימעגסיוא טינ ןעק רעטרעװ ליפ ייּבי*
 .רעגּולק ַא זיא ןּפיל ענייז טגרַאק סָאװ רעד ןּוא

 ,קידצ םעד ןּופ גנּוצ יד זיא רעּבליז עטסנּבילקעג"
 .טרעװ סָאװ קיצניװ זיא םיעשר יד ןּופ לכׂש רעד
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 ,ךס ַא ןזײּפש םיקידצ יד ןּופ ןּפיל ידי
 .לכׂש טלעפ ײז לײװ ןּברַאטש ןרַאנ יד רעּבָא

 ,ךייר טכַאמ יז ,טָאג ןּופ הכרּב יד
 .ײּברעד ימ ןגײלּוצ טינ לָאמּוצ ףרַאד עמ

 ,הלָבנ ַא ןָאט ןרַאנ םייּב זיא לכליּפש ַא יוו?י
 .לכׂש טימ ןשטנעמ ַא ייּב-המכח ַא ןּוא

 ,םיא ףיוא ןעמּוק טעװ יז ,עשר םעד ןּופ שינעקערש ידי
 .ןּבעג ןעמ טעװ םיקידצ יד ןּופ רעגַאּב רעד ןּוא

 ,ָאטינ עשר רעד זיא יױװַא ,רעּבירַא טייג םערּוטש ַא יו

 .טסעפטנורג רעקיּבײא ןַא זיא קידצ רעד רעבָא

 ,ןגיוא יד רַאפ ךיור יװ ןּוא ,ןײצ יד רַאפ קיסע יו
 .םיא ןקיש סָאװ יד רַאפ רעליופ רעד זיא ױזַא

 ,געט ּוצ טגײל טָאג רַאפ ארֹומ*י
 .טצריקעג ןרעװ םיעשר יד ןּופ ןרָאי יד ןּוא

 ןיא סיוא ךיז טוָאל םיקידצ יד ןּופ שינעטרַאװ יד**
 ,דיירפ

 .ןייגרעטנּוא טעװ םיעשר יד ןּופ גנּונעּפָאה יד ןּוא

 ,טָאג ןּופ געװ רעד זיא טײקכַאלרע רַאפ גנוצישַאּב ַא**
 .טכערמּוא ןעּוט סָאװ יד רַאפ ךָארּב ַא רעּבָא

 ,ןשטילגסיוא טינ לָאמנײק ךיז טעװ קידצ רעד"
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 .דנַאל ןיא ןּבײלּב טינ ןלעװ םיעשר יד רעּבָא

 ,המכח טימ טצָארּפש קידצ םעד ןּופ ליומ סָאדיי
 .ןטינשרַאפ טרעװ גנוצ עטרעקרַאפ יד ןּוא

 ,טײקיליװטּוג ןסײװ קידצ םעד ןּופ ןּפיל יד**
 .טייקטרעקרַאּפ--םיעשר יד ןּופ ליומ סָאד ןּוא

 ,טָאג ןּופ טיײיקידרעװמּוא יד ןענייז ןלָאשנָאװ עשלַאפ: אל
 ' .ןוצר ןייז זיא טכיװעג לּופ ַא ןּוא

 ,דנַאש טמּוק ,טײקיליװטּומ טמּוקי
 .המכח זיא עליטש יד ײּב רעּבָא

 . ,ןריפ יז טעװ עקיטרַאפטכער יד ןּופ טײקכַאלרע יד*
 ײז טעװ רעשלעפ יד ןּופ טײקטײרדרַאפ יד ןּוא

 .ןטסיװרַאפ

 ,ןרָאצ ןּופ גָאט ןיא טינ טצּונ געמרַאפי
 .טיוט ןּופ ליצמ זיא טײקיטכערעג רעּבָא

 ,ןכַאמ ךיילג טעװ ןכַאלרע םעד ןּופ טיײקיטכערעג יד*
 | ,געו ןייז

 רעד ןלַאפ טעװ טײקיטכעלש ןייז ךרּוד ןּוא
 .רעטכעלש

 | ײז ויא עקיטרַאפטכער יד ןופ טײקיטכערעג יד"
 : : ,ליצמ
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 .ןעגנּוװצַאּב רעשלעפ יד ןרעװ טײקירעג רעיײז ןיא ןּוא

 ןייז רעטנּוא טײג ,טּברַאטש שטנעמ רעטכעלש ַא זַאי
 ,גנונעפָאה

 .רעטנּוא טייג םיפיקּת יד ןּופ קּוקסיוא רעד ןּוא

 ,הרצ ַא ןּופ ןגױצעגסױרַא טרעװ קידצ רעד*
 .טרָא ןייז ףיוא ןָא טמּוק עשר רעד ןּוא

 ,רבח ןייז ןעגנערּבמּוא רעקידניז רעד ליװ ליומ ןטימי
 םיקידצ יד ןרעװ טײקידנַאטשרַאפ ךרּוד רעּבָא

 .טזיילרעד

 ,טָאטש יד ךיז טײרפ ,טּוג זיא םיקידצ יד ןַאי
 .גנַאזעג ַא זיא רעטנּוא ןעײג םיעשר יד זַא ןּוא

 ַא טרעװ עקיטרַאפטכער יד ןּופ הכרּב רעד ךרּוד:י
 ,ןּביוהרעד טָאטש |
 יז טרעװ םיעשר יד ןּופ לױמ םעד ךרּוד ןּוא

 .טרעטשעצ

 ,לכׂש ןָא סָאװ רעד זיא רבח ןייז הובמ:י
 .טגײװשרַאפ טײקידנַאטשרַאפ טימ שטנעמ ַא רעּבָא

 ,דוָס ַא סיוא טנָאז רעּבײרט-תוליכר רעד
 טקעדרַאפ טימעג ײרט ַא טָאה סָאװ רעד רעּבָא

 .ךַאז ַא
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 ,קלָאפ ַא טלַאפ גנוריפ ַא ןָאי*
 .םיצעֹוי ליפ ךרּוד זיא ףליה ןּוא

 ַא רַאפ בֵרֶע זיא עמ זַא ּפָא ןעמ טדיינש טכעלש'*
 : ,ןדמערפ

 / .רעכיז זיא שינעגָאוטּוג טנייפ טָאה סָאװ רעד רעּבָא

 | ,דובּכ טגירק יורפ עטנחַאּב ַא*י
 .תורישע ןגירק עקרַאטש ןּוא

 שטנעמ רעקידָאנעג רעד סטּוג טּוט ןײלַא ךיזיי
 .רוכַא רעד טקילנמּוארַאפ ּבײל ןגייא ןייז ןּוא

 ,ןיול ןשלַאפ טנידרַאפ עשר רעד
 .רכׂש ןתמא-טייקיטכערעג טייַז סָאװ רעד רעּבָא

 | ,ןּבעל םּוצ טריפ טײקיטכערעג עטסעפי*
 ןןייז ךָאנ !ךיז טגָאינ ,זייּב ךָאנ ךיז טגָאי סָאװ רעד ןּוא

 | .טיוט

 ,עקיצרַאהמּורק ןענייז טָאג יײּב טיײקידרעװמּוא ןַא*
 | .ךַאלרע זיא :עװ רעײז סָאװ יד ,ןוצר ןייז ןּוא
 ןעקנָאשעג טינ טעװ ןטכעלש םעד !טנַאה ןיימ ריד ַאני

 ְו ,ןרעװ
 .ןענורטנַא טרעװ םיקידצ יד ןּופ ןעמָאז רעד רעּבָא

 | ,ריזח ַא ןּופ ָאנ ןפיוא גנירזָאנ רענרעדלינ ַא*
 | .לכׂש ןּופ ןָאטענּפָא רָאנ ןייש זיא סָאװ יורפ ַא זיא

 ,טּוג קר זיא םיקידצ יד ןּופ רעגַאּב רעד**
 .הּפצּוח זיא םיעשר יד ןּופ גנּונעּפָאה יד
 ,ּוצ ךָאנ טמּוק סע ןּוא ,טלײטעצ סָאװ רעד ןַארַאפ**
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 ּוצ זיולּב ,ףרַאד עמ יװ רעמ טגרַאק סָאװ רעד ןּוא
 .גנורענימרַאפ

 ,טעפ טרעװ לעז עקיּבעגײרפ ַא*
 .טעזעג ךיוא רע טרעװ ,ןָא טעז סָאװ רעד ןּוא

 סָאד טליש םיא ,האּובּת קירּוצ טלַאה סָאװ רעד*"
 ,קלָאפ

 סָאװ םעד ןּופ ּפָאק ןפיוא הכרּב ַא רעּבָא
 .טפיוקרַאּפ

 ,טײקיליװטוג טכּוז ,סטּוג טכּוז סָאװ רעד*י
 .ןעמּוקנָא םיא סע טעװ ,וייּב ןסיוא זיא סָאװ רעד ןּוא

 רע ,תורישע ןייז ףיוא ךיז טרעכיזרַאפ סָאװ רעד"
 ,ןלַאפ טעװ

 .םיקידצ יד ןצָארּפש ןלעװ טַאלּב ַא יװ ןּוא

 ;טניװ ןּברַא טעװ ,זיוה ןייז טקילגמּוארַאפ סָאװ רעד"
 .ןקיצרַאהנּולק םייּב טכענק ַא זיא רַאנ רעד ןּוא

 ,ןּבעל ןּופ םיוּב ַא זיא קידצ םעד ןּופ טכּורפ ידי
 .םכח רעד ןייֵא טמענ רעצרעה יד ןּוא

 ,דרע רעד ףיוא טלָאצַאּב טגירק קידצ רעד ,עוי*
 - !רעקידניז רעד ןּוא עשר רעד ןיוש יװ טנייה

 ,רסּומ ּביל טָאה ,ןסיװ ּביל טָאה סָאװ רעדי בל -
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 .ףָארטש טנייפ טָאה רעטּבערגרַאפ רעד רעּבָא

 ,טָאג ןּופ גנּוקיליװַאּב טגירק רעטּוג רעדי

 .רע טּפשמרַאפ ןעקנַאדעג עזײּב טימ ןַאמ םעד רעּבָא

 ,סטכעלש ךרוד ןײטשַאּב טינ ןעק שטנעמ ןייק*
 .טינ ךיז טריר םיקידצ יד ןּופ לצרָאװ רעד רעּבָא

 ,ןַאמ ריא ןּופ ןיורק יד זיא ליח-תשא ןַא*

 .סטכינעגיוט ַא ויא רענײב ענייז ןיא גנּוליופ ַא יװ ןּוא

 ,טיײקיטכערעג ןענייז םיקידצ יד ןּופ תובשחמ ידי
 .גורטַאּב ןענייז םיעשר יד ןּופ תולּוּבחּת יד
 ,טּולּב ףיוא ןרעיול ּוצ ןענייז םיעשר יד ןופ דיר ידי
 זיא עקיטרַאפטכער יד ןּופ לױמ סָאד רעּבָא

 .ליצמ יז

 ,ָאטינ ןענייז יז ןּוא ,טרעקעגרעּביא ןרעװ םיעשר ידי
 .ןײטשַאּב טעװ םיקידצ יד ןּופ זיוה סָאד רעּבָא
 ,טּבױלעג שטנעמ ַא טרעװ לכׂש ןייז קילדעװ"

 ּוצ טרעװ ,ץרַאה טײרדרַאפ ַא טָאה סָאװ רעד ןּוא
 .טָאּפש

 ַא טָאה ןּוא טצַאשענגנירג זיא סָאװ רעד רעסעּב"
 ,טכענק

 ןּוא ,דּבכנ ַא רַאפ ךיז טלעטש סָאװ רעד רעדייא
 .טיורּב טלעפ םיא

 ןופ ןּבעל םעד םּוא ךיז טרעמיק רעטכערעג רעדי*
 ,המהּב ןייז

 .קידמירַאּברעדמוא זיא םיעשר יד ןּופ ץרַאה סָאד ןּוא
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 ,טַאז ּוצ טיױרּב טָאה ,דרע ןייז טעּברַאַאּב סָאװ רעדִיי !
 .לכֹש ןָא זיא ,ןכַאז עטסּוּפ ךָאנ ךיז טגָאי סָאװ רעד ןּוא

 ,עטכעלש יד ןּופ גנַאפעג סָאד טסולג עשר רעדיי !
 .ןייא טגנערּב םיקידצ יד ןּופ לצרָאװ רעד רעּבָא

 ןרַאפ גנולכיורטש ַא זיא ןּפיל יד ןּופ עורַאפ ַא ןיא* !
 ,ןטכע לש

 .הרצ ַא ןּופ סױרַא טמּוק קידצ רעד רעּבָא

 ךיז רע טעװ ליומ סנשטנעמ ןּופ טכורפ רעד ןופ* -
 ,סטּוג טימ ןטעז =
 םיא ןעמ טעװ טנעה סנשטנעמ ַא ןּופ גנּואּוט יד ןּוא

 .ןרעקמּוא

 ,ןגיוא ענייז ןיא ךיילג זיא ןרַאנ םעד ןּופ געװ רעדיי |
 .הצע ןַא ּוצ טרעה םכח רעד רעּבָא |

 םענעגייא ןיא טנַאקַאּב טרעװ שינרעגרע סנרַאנ םעד**
 ,גָאט

 .דנַאש יד טקעדרַאפ רעגּולק רעד רעּבָא
 יד ןוײװרעד טעװ ,תמא טימ טמעטָא סָאװ רעד

 ,טייקיטכיר

 .רַאנּפָא ןַא יא תודע רעשלַאפ רעד רעּבָא
 ,דרעװש ַא ןּופ ךעטש יװ טלּפַאלּפ סָאװ רעד ןַארַאפיי

 .גנולײה ַא זיא עגּולק יד ןּופ גנּוצ יד רעּבָא

 ,קיּבײא ףיוא ןײטשַאּב טעװ תמא ןּופ ּפיל ידי
 .ןגיל ןּופ גנוצ יד זיא עגר ַא ףיוא רעּבָא

 ןטכַארט סָאװ יד ןּופ ץרַאה סָאד טרעװ טרַאנעגּפָאײ"
 ,ןיּב
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 ,רעטָאפ ןּופ ןענרעל ךיז טזָאל ןּוז רעגּולק ַאי לי

 2גי-2ו בי ילשמ

 .דיײרפ ַא ויא דירפ ןטָארַאּב סָאװ יד ײּב רעּבָא

 ,טכערמּוא םּוׁש ןייק ןלַאפנײַא טינ טעװ קידצ םעד**
 .זייּב טימ לּופ ןענייז םיעשר יד רעּבָא

 - ,ןפיל עשירענויל ןענייז טָאג ײּב טײקידרעװמּוא ןַאיי
 .קיטפַאהרָאװ ךיז ןעײנַאּב סָאװ יד ןוצר ןיײז ןּוא

 ,טפַאשנעק יד טקעדרַאפ שטנעמ רענולק ַא*
 - תשּפיט יד סיוא טפּור ןרַאנ יד ןּופ ץרַאה סָאד רעּבָא

 ,ןקיטלעװעג טעװ עקיסיײלפ יד ןּופ טנַאה יד*י
 .זניצ ּוצ ןרעװ טעװ עטזָאלעגּפָא יד ןּוא

 יז ןעמ לָאז ,ןצרַאה סנצימע ןיא גרָאז ַא ָאד זיא**
 | ,ןקירדרַאפ

 .ךַאלײרּפ יז טכַאמ טרָאװ טּוג ַא םורָאװ

 ,רבח ןייז ןּופ סיוא טניפענ קידצ רעד *
 .יײז טריפרַאפ םיעשר יד ןּופ געװ רעד ןּוא

 ,גנַאפ ןייז ןּפַאכ טינ טעװ רעטזָאלענּפָא רעד*י
 קיסיילפ זיא ןשטנעמ ַא ןּופ סטּוג עטסרעייט סָאד ןּוא

 יז

 ,ןּבעל ויא טײקיטכערעג ןּופ געטש םעד ןיא*
 .טיוט ןייק ָאטינ זיא געװ ריא ןּופ ךַאילש ןפיוא ןּוא

 | .רעזײיּב ַא ןרעה טינ ליװ רעטעּפש רעד רעּבָא

 ,סטּונ שטנעמ ַא טסלע ליומ ןיינ ןוכ טכורפ רעד ;ןוסי

 .טכערמּוא זיא רעשלעפ יד ןּופ רעגַאּב רעד רעּבָא
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: 
 ,לעו ןייז טיהרַאפ ,ליומ ןייז ףיוא טסַאּפ סָאװ רעד" |
 טעװ םיא ףיוא ,ןּפיל ענייז ףיוא טרַאּפש סָאװ רעד = |

 .ךָארּב ַא ןייז

 ,טשינרָאג טָאה ןּוא טרַאג ןליופ םעד ןּופ לעז יד*
 .טעפ ןרעװ טעװ עקיסיײלפ יד ןּופ לעז יד רעּבָא

 ,טרָאװ שלַאפ ַא טנייפ טָאה קידצ רעד?
 .ךַאלדנעש ןּוא סואימ ךיז טריפ עשר רעד ןּוא

 וזיא גל ןיז סָאװ םעד טיהרַאפ טײקיטרַאפטכערי

 ,ךַאלרע
 .ןקידניז םעד טײרדרַאפ טײקיטכעלש ןּוא

 ,טשינרָאג טָאה ןּוא ךייר ךיז טלעטש סָאװ רעד ןַארַאּפי
 .געמרַאפ סיורג ַא יּב םערָא ךיז טלעטש סָאװ רעד

 ,תורישע ןייז זיא ןּבעל סנשטנעמ ַא רַאפ זײלסַיוא ןַאי
 ןייק טינ לָאמּוצ טרעה ןַאמערָא רעד רעּבָא

 .יײרשעננָא

 ,ךַאלײרפ זיא םיקידצ יד ןּופ טייקיטכיל ידי
 .סיוא ךיז טשעל םיעשר יד ןּופ טכיל סָאד רעּבָא

 ,גירק ןָא זיולּב ןעמ טכַאמ טײקיליװטּומ ךרּוד*
 .המכח זיא עטגײלרעּביא יד ייּב רעּבָא

 ,טרענימעג טרעװ טפּול רעד ןּופ םּוטכײר ַא:* -
 .טרעמרַאפ זײװכַאלסיּב טּבײלק סָאװ רעד רעּבָא

 ,ץרַאה סָאד קנַארק טכַאמ שינעטרַאװ ענעגיוצרַאפ ַאי*
 .ןָא טמּוק סָאװ רעגַאּב ַא זיא ןּבעל ןּופ םיוּב ַא ןּוא
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 .ןעשעג טעװ םיא ,טרָאװ סָאד טכַארַאפ סָאװ רעדיי
 | ,ןייב

 .טעװ רע ,טָאּבעג ןרַאפ ארֹומ טָאה סָאװ רעד רעּבָא
 .ןרעװ טנױלַאּב

 ,ןּבעל ןּופ לַאװק ַא זיא םכח םעד ןּופ גנונרעל ידי
 .טיוט ןּופ ןצענ יד ןּופ ןרעקּוצּפָא ךיז

 ,ןח ּוצ טיג לכׂש רעטוג ַאי*
 .טרַאה זיא רעשלעפ יד ןּופ געװ רעד רעּבָא

 .,טײקידנַאטשרַאפ טימ ךיז טריפ רעגּולק רעדעװטעיי*
 .תושּפיט יד סיוא טײרּפש רַאנ רעד רעּבָא

 ןַא ןיא ןלַאפנײרַא טעװ חילש רעכַאלרעמּוא ןַאיי
 ,קילגמּוא

 .גנולײה ַא זיא רעטקישעג רעײרט ַא ןּוא

 ,כיױא טדײמ סָאװ רעד טָאה דנַאש ןּוא טײקמערָאי
 | ,רסּומ

 .דובּכ ןגירק טעװ ףָארטש ףיוא טכַא סָאװ רעד רעּבָא

 ,לעז רעד רַאפ ליֹוװ זיא הװאּת ענעכָארּבעג ַאי*
 ןיז זיא ןרַאנ יד ײּב טײקידרעװמּוא ןַא רעּבָא

 .סטכעלש ןּופ ןרעקּפָא

 ,ןרעװ גולק טעװ ,עגּולק טימ םּוא טײג סָאװ רעד*"
 טעװ ,ןרַאנ טימ "ךיז טרבח סָאװ רעד ןּוא

 .יןרעװ טקילגמּוארַאפ

 ,וייּב סָאד ךָאנ טגָאי עקידניז ידי
 .סטּוג ןעמ טלָאצַאּב םיקידצ יד ןּוא

 .ַעֹורֵי-הֶעֹרְו :ליּפשטרָאװ ײ

| 

| 

 ,5555:505550554555455 רע
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 ,רעדניק סדניק רַאפ השּורי טזָאל רעטּוג רעד**
 ןופ געמרַאפ רעד זיא קידצ ןרַאפ ןטלַאהַאּב ןּוא

 .ןקידניז םעד

 ,עמערָא יד ןּופ רעקַא רעד טננערּב זייּפש ליפ**
 .טייקיטכערעגמּוא ךריוד ןָאטעגּפָא טרעװ םּוטכײר ןּוא

 ,ןּוז ןייז טנייפ טָאה ,טּור ןייז טגרַאק סָאװ רעד**
 םיא טּפָארטש ,ּביל םיא טָאה סָאװ רעד ןּוא

 .סנטײצַאּב
 ,טַאז טרעװ ּבײל ןייז זיּב טסע קידצ רעד*י

 .סיוא טלעפ םיעשר יד ןּופ ךיוּב םעד ןּוא

 ,זיוה ריא ףיוא טיוּב ּבײװ ענּולק ַאי ךל |
 ..טנעה עריא טימ סע טרעטשעצ עטנרַאנ ַא ןּוא
 ארֹומ טָאה ,טײקיטרַאפטכער ןייז ןיא טייג סָאװ רעדי

 ,טָאג רַאפ
 טכַארַאפ ,טײרדרַאפ ןענייז ןגעװ ענייז סָאװ רעד ןּוא

 .םיא

 ,הװאג ןייז רַאפ ןקעטש ַא זיא ליומ סנרַאנ ןיא;
 .ייז ןטיהרַאפ ענּולק יד ןּופ ןּפיל יד ןּוא

 ,קידײל עטירָאק יד זיא ןסקָא ןָאי
 .סקָא םעד ןּופ חֹוּכ ןיא זיא האּובּת ליפ ןּוא

 ,ּפָא טינ טרַאנ תודע רעטּבױלגַאּב ַא*
 ,תודע רעשלַאפ רעד טמעטָא ןשינערַאנּפָא טימ ןּוא

 ,ָאטינ ןּוא המכח טכּוז רעטעּפש רעד"
 .ןקידנַאטשרַאפ םעד גנירג זיא ןסיװ ןּוא
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 ,רַאנ ַא ןשטנעמ ַא ןּופ קעװַא יג
 .ןּפיל עקידנַאטשרַאפ ןענעק טינ טסליװ ןדייס

 ,געװ ןייז ןטכַארטַאּב ןיא זיא ןגּולק םעד ןּופ המכח יד*
 .גורטַאּב ןיא זיא ןרַאנ םעד ןּופ תושּפיט יד ןּוא

 ,רעכערּפשריפ ַא דניז זיא ןרַאנ יד ייּב"
 .טײקיליװטּוג-עקיטרַאפטכער יד ןשיװצ ןּוא

 ,טײקרעטיּב ענעגייא ריא סײװ ץרַאה סָאדיי
 .ןשימ טינ רעדמערפ ַא ךיז ןעק החמׂש ריא ןיא ןּוא

 ,טניליטרַאפ טרעװ םיעשר יד ןּופ זיוה סָאדי
 .טילּב עקיטרַאפטכער יד ןּופ טלעצעג סָאד ןּוא

 ,ןשטנעמ םייּב ךיײלג זיא סָאװ געװ ַא ןַארַאפי*
 .טיוט ןּופ ןגעוװ ןענייז ףָס ןייז ןּוא

 ,ץרַאה סָאד ײװ טּוט ןכַאל םייּב וליפַא;י
 .רעיורט זיא החמׂש ןּופ ףוָס רעד ןּוא

 רעד ןרעװ טקיטעזעג טעװ ןגעװ ענייז ןופ;+
 ,רעקיצרַאהשלַאפ

 .םיא ןיא סָאװ ןּופ שטנעמ רעטּוג רעד ןּוא

 ,גנידצלַא טּביױלג רַאנ ַא*
 .טירט ןייז טכַארטַאּב רענּולק רעד רעּבָא

 ,סטכעלש ןּופ ּפָא ךיז טרעק ןּוא ,ךיז טייֵש םכח רעדי*
 .רעכיז זיא ןּוא ,רעּביא ךיז טמענ רַאנ רעד ןּוא

 .,,טײקשירַאנ טײנַאּב ןסעּכ רעכינ ַאי
 .,טסַאהרַאפ טרעװ ןעקנַאדעג עזייּב טימ שטנעמ ַא ןּוא

 ,טײקשירַאנ ןּברַא עקיניזטכיילי*
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 .טּפַאשנעק טימ ךיז ןענײרקַאּב ענולק ןּוא

 ,עטּוג יד רַאפ ךיז ןגייּב עטכעלש ידי
 .קידצ ןּופ ןערעיוט יד רַאפ םיעשר יד ןּוא

 ;ןַאמערָא רעד טסַאהרַאפ טרעװ רבח ןייז ייּב וליפַאיז
 .ליפ ןענייז רׁשֹוע ןּופ טניירפ עטּוג יד ןּוא

 ,טקידניז ,רבח ןייז הזבמ זיא סָאװ רעד*י
 ליֹוװ זַא ,עטקירדעג יד טקילעוטײל סָאװ רעד ןּוא

 !םיא ּוצ זיא

 ,ןעשזדנָאלּב זייּב ןטכַארט סָאװ יד ,רָאװרַאפ
 .סטּוג ןטכַארט סָאװ יד רַאפ טפַאשײרט ןּוא דָאנעג ןּוא

 ,ץּונ ַא ָאד זיא גנערטשנָא רעדעװטעי ןיאיי
 .ןדָאש םּוצ זױלּב זיא דײרעגנּפיל רעּבָא |

 ,תורישע רעײז זיא םימכח יד רַאפ ןיורק ַא**
 .תושּפיט טּבײלּב ןרַאנ יד ןּופ תושּפיט יד -

 ,תושפנ טעװעטַאר תודע רעתמא ןַא*
 .רַאנּפָא ןַא זיא סנויל טימ טמעטָא סָאװ רעד רעּבָא -

 ,ןוחטיּב רעקרַאטש ַא ויא טָאג רַאפ ארֹומ ןיאיי
 - ,גנוצישַאּב ַא ןייז סע טעװ רעדניק יד רַאפ ןּוא

| 

 ,ןּבעל ןּופ לַאװק ַא זיא טָאג רַאפ ארֹומיז
 .טיוט ןּופ ןצענ יד ןּופ ןרעקּוצּפָא ךיז |

 ,ךלמ םעד ןּופ טכַארּפ יד זיא קלָאּפ ליפ ןיאיי
 .טשריפ ןרַאפ ךָארּב ַא זיא קלָאפ ןָא ןּוא

 סיורג טָאה ןרָאצ ןיא אני יא סָאװ רעד
 ר עי טי א * ,טײקידנַאטשרַאּפ -



 ,ןרָאצ ּפָא טלַאה רעפטנע רעכײװ ַאי ןט

 / {וט-30 די ילשמ

 ףיוא טּבײלק ,טימעג ץרּוק ַא טָאה סָאװ רעד ןּוא
 : .טײקשירַאנ

 ,ץרַאה ןסַאלעג ַא זיא ּבײל ןרַאפ טנוזעג ַאי*
 .האנק זיא רענייּב יד ןיא גנוליופ ַא ןּוא

| 

 .ןײז טרעטסעל ,ןַאמערָא םעד טקירד סָאװ רעדיי
 | ,רעפעשַאּב

  טיג ,ןויבא ןפיוא ךיז טמירַאּברעד סָאװ רעד ןּוא
 | .דובּכ םיא

 ,עשר רעד ןסיוטשעג טרעװ קילנמּוא ןייז ןיא**
 .טיוט ןייז ןיא ויּב טצישַאּב זיא קידצ רעד רעּבָא

 ,המכח יד טּור ןקידנַאטשרַאפ םעד ןּופ ןצרַאה ןיא**
 / .טנַאקַאּב טרעװ ןרַאנ יד יײּב קינײװעניא סָאװ רעּבָא

 ,קלָאפ ַא טּבייהרעד טייקיטכערעג-+
 .תומוא ןּופ דנַאש יד זיא דניז ןּוא

 ,טכענק ןגולק םּוצ זיא טײקיליװטּוג סכלמ םעד'**
 .סטכינעגיוט ןפיוא ןייז טעװ ןרָאצמירג ןיז ןּוא

| 

 .סעּכ ףיוא טגנערּב טרָאװ קיסָארדרַאפ ַא ןּוא

 ,קידװענעקליוװ זיא עגּולק יד ןּופ גנּוצ ידי
 .תושּפיט טרעװַאג ןרַאנ ןּופ ליומ סָאד ןּוא

 | ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןענייז טרָא רעדעװטעי ןיאי
 .עטּוג יד ןּוא עטכעלש יד ןעעז ײז

 ,ןּבעל ןּופ םיוּב ַא זיא גנּוצ עדלימ ַאי
 ,טימעג ןרַאפ ךָארּב ַא זיא ריא ףיוא טײקשלַאפ ןּוא

 6. 6 יי יי, ר עיר יע, ר יי יא סי אי לט 2 = -+
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 ,רסּומ סרעטָאפ ןייז טכַארַאפ רַאנ רעד*

 ,טייַשעג ויא ףָארטש ףיוא טכַא סָאװ רעד ןּוא

 ,םוטכײר סיורג זיא קידצ םעד ןּופ זיוה ןיא*

 .הרצ ַא זיא עשר ןּופ םּוקניַא ןיא ןּוא

 ,טפַאשנעק ןטײרּפשרַאפ עגּולק יד ןּופ ןּפיל ידי
 .סקיטכיר טינ -- ןרַאנ יד ןּופ לכׂש רעד ןּוא

 ןַא זיא םיעשר יד ןּופ רעפּפָאטכַאלש סָאדי
 ,טָאג ייּב טייקידרעװמּוא

 .ןוצר ןייז זיא עקיטרַאּפטכער ןופ הליפּת יד ןּוא

 םעד ןּופ געװ רעד זיא טָאג יב טיײקידרעװמוא ןַא'
 | ,עשר

 רע טָאה טייקיטכערעג ךָאנ ךיז טגָאי סָאװ םעד ןּוא
 .ביל

 םעד טוָאלרַאפ סָאװ םעד רַאפ זיא ףָארטש עזייּב ַא"
 | ,געו

 .ןּברַאטש טעװ רסּומ טנייפ טָאה סָאװ רעד

 ,טָאג רַאפ ןענייז טנּורגּפָא רעד ןּוא דרערעטנּוא יד:
 !רעדניקנשטנעמ יד ןּופ רעצרעה יד ןיוש יװ טניײה

 ,ןפָארטש םיא לָאז עמ ּביל טינ טָאה רעטעּפש רעד
 .םימכח יד ּוצ ןייג טינ ליװ רע

 ,םינּפ םעד ףיוא טרעטנומ ץרַאה ךַאלײרפ ַאי*
 טימעג סָאד טרעװ שינעמעלקצרַאה ןּופ ןּוא

 .ןגָאלשרעד

 ,טפַאשנעק טכּוז ןקידנַאטשרַאפ םעד ןּופ ץרַאה סָאד*+
 .תושּפיט ףיוא ךיז טרעטיפ ןרַאנ יד ןּופ ליומ סָאד ןּוא
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 ,עטכעלש ןענײז ןַאמערָא םעד ןּופ געט עלַא
 זיא ץרַאה ךַאלײרפ ַא טָאה סָאװ םעד ײּב רעּבָא

 .הדּועס ַא דימּת

 - ,טײקיטכרָאּפסטָאנ טימ קיצניװ רעסעּביי
 .ײּברעד טײקטלמוטעצטימ רצֹוא רעסיורג ַא רעדייא

 ,ָאד ויא טפַאשּביל ּוװ סנירג ןּופ טײצלָאמ ַא רעסעּביי
 .יײּברעד האנׂש טימ סקָא רעטּפָאטשעג ַא רעדיײא

 : ,טיײרטש ןָא טכַאמ ןסעּכ ַאי*
 .גירק ןייַא טליטש ןרָאצ ןיא רענעטלַאהעגנײַא ןַא ןּוא

 טימ טמַאצרַאפ יװ זיא ןליופ םעד ןּופ געװ רעדיי
 ,רענרעד

 זיא ןקיטרַאפטכער םעד ןּופ געטש רעד רעּבָא
 .טכיײלגעגסיוא

 - ,רעטָאפ םעד טיירפרעד ןּוז רעגולק ַא**
 .רעטּומ ןייז הזבמ זיא שטנעמ רעשירַאנ ַא ןּוא

 ,לכׂש טלעפ סָאװ םעד יײּב דיירפ ַא זיא טײקשירַאניי
 .ךיילג טײג טײקידנַאטשרַאפ טימ שטנעמ ַא רעּבָא

 ,טרעטשרַאפ ןעגנוטכַארט ןרעװ טָארַאּב ןָאיי
 .דנַאטש ּוצ יז ןעמּוק םיצעֹוי ליפ ךרּוד ןּוא

 ,ליומ ןייז ןּופ רעפטנע םעד ןּופ דיײרפ טָאה שטנעמ ַאיי
 !זיא סָאד טּוג יװ -- טײצ רעד ןיא טרָאװ ַא ןּוא

 ,ןגּולק ןרַאפ ּוצּפױרַא זיא ןּבעל ןּופ געװ רעד
 .ןטנּוא דרערעטנּוא רעד ןּופ ןרעקּוצּפָא ךיז ידּכ

 ,סיוא טָאג טסײר עצלָאטש יד ןּופ זיוה סָאד**
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 .הנמלַא רעד ןּופ ץענערג םעד ףיוא טלעטש רע ןּוא

 ,זייּב ןּופ תובשחמ ןענייז טָאג ייּב טײקידרעװמּוא ןַאי
 .טײקכַאלּביל ןּופ רעטרעװ ןענייז !םיא ײּבנ ןייר ןּוא

 ךָאנ קיצײג זיא סָאװ רעד טקילגמּוארַאפ זיוה ןייזיי
 ,ןיװעג

 .ןּבעל טעװ תונּתמ טנייפ טָאה סָאװ רעד ןּוא

 ,ןרעפטנע ּוצ ךָאנטרעלק קידצ םעד ןּופ ץרַאה סָאד**
 .ןשינעזיּב טרעװַאג םיעשר ןּופ ליומ סָאד ןּוא

 ,םיעשר ןּופ טָאג זיא טײװיי
 .רע טרעה םיקידצ יד ןּופ הליפּת יד רעּבָא

 סָאד טיירפרעד סָאװ רעד זיא ןגיוא יד ןיא טכיל ַאי
 ,ץרַאה

 .ןייּבעג סָאד טעפ טכַאמ הרוׂשּב עטּוג ַא

 ,ןּבעל ןּופ רסּומ םעד ּוצטרעה סָאװ רעוא סָאד*י
 .ןעּור םימכח יד ןשיװצ טעװ

 ,לעז ןייז טכַארַאּפ ,רסּומ סיוא טדיײמ סָאװ רעד
 .לכׂש טגירק ,ףָארטש ּוצטרעה סָאװ רעד רעּבָא

 ,המכח ןּופ גנונרעל יד זיא טָאג רַאפ ארֹומ**
 .תווינַע טמּוק דובּכ רַאפ ןּוא

 ,ןצרַאה ןּופ ןשינעטײרגּוצ יד ןענייז סנשטנעמ םעדי ןט
 .גנוצ רעד ןּופ רעפטנע רעד זיא טָאג ןּופ רעּבָא

 ,ןגיוא ענייז ןיא ןייר ןענייז ןשטנעמ ַא ןּופ ןגעװ עלַא*
 .רעטימעג יד טשרָאפ טָאג רעּבָא

 ,טָאג ףיוא ןעגנּואּוט ענײד ףױרַא גייל*
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 .ןעמּוק דנַאטש ּוצ ןלעװ תובשחמ ענײד ןּוא

 ,קעװצ ןייז רַאפ טכַאמעג טָאג טָאה ץלַאי
 .זייּב ןּופ גָאט ןרַאפ עשר םעד ךיוא ןּוא

 טָאה סָאװ רעכַאלטיא זיא טָאג ײּב טייקידרעװמּוא ןַא"
 ;ץרַאה קידרעּפָאה ַא

 .ןרעװ ןקנָאשעג טינ טעװ םיא !טנַאה ןיימ ריד ַאנ

 ,ןּבעגרַאפ דניז טרעװ תמא ןּוא דָאנעג ךרּודי
 ןופ ּפָא ךיז ןעמ טרעק טָאג רַאפ ארֹומ ךרּוד ןּוא

 .סטכעלש

 ,ןשטנעמ ַא ןּופ ןגעװ יד טקיליװַאּב טָאג זַאי
 .םיא טימ םולש טנייפ ענייז וליפַא רע טכַאמ

 ,טײקיטכערעג ךרּוד קיצניװ רעסעּבי
 .טכערמּוא ךרּוד תוסנכה ליפ רעדייא

 ,געװ ןייז טקנעד ץרַאה סנשטנעמ םעדי
 .טירט ןייז טקנעל טָאג רעּבָא

 ,ןּפיל סכלמ ןפיוא זיא ףושיּכ ַאי
 .טּפשמ םייּב טינ טשלעפ ליומ ןייז

 ,טָאג ןּופ ןענייז ןלָאשגָאװ ןּוא גָאװ עקיטכיר:*
 .לטייּב ןּופ רענײטשגָאװ עלַא ןענייז קרעװ ןייז

 ,סטכעלש ןָאט זיא םיכלמ ײּב טיײקידרעװמּוא ןַאי
 .ןָארט רעד טײטשַאּב טייקיטכערעג ךרּוד םורָאװ

 ,ןּפיל עקיטכירפיוא זיא םיכלמ ןּופ ןוצר רעד
 .ּביל יז ןּבָאה טייקיטכיר יד טדער סָאװ םעד ןּוא

 ,תִוָמַה-ךאלמ ַא זיא ךלמ ןּופ ןרָאצמירג רעד:

 ו

 ׂו
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| 
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 .ןיֵא םיא טליטש ןַאמ רעגּולק ַא רעּבָא

 ,ןּבעל זיא םינּפ סכלמ ןּופ ןייש ןיא* !
 .ןגערטעּפש ןּופ ןקלָאװ ַא יװ זיא טײקיליװטּוג ןייז ןּוא

 !דלָאג רעדיײא המכח ןפיוקּוצניַא ךיז ּרעסעּב יויי |
 .רעּבליז יװ רעכליּב זיא לכׂש ןפיוקּוצנייַא ךיז ןּוא = }

 ןרעקּוצּפָא ךיז זיא עקיטרַאפטכער יד ןּופ געטש רעדיי
 ,סטכעלש ןּופ :

 .געװ ןייז ףיוא טסַאּפ ,לעז ןייז טיה סָאװ רעד
 ,ץלָאטש טמּוק ךָארּב ַא רַאפיי |

 .טימעג קידרעּפָאה ַא ,לַאפרעדינַא ןַא רַאפ ןּוא
 ,ענעדײשַאּב יד ןשיװצ טימעג קירעדינ ַא רעסעּביי

 .עצלָאטש יד טימ ּביױר ןלײט רעדײא

 ןעניפעג טעװ ,טרָאװ םעד ףיוא טכַא סָאװ רעדי |
 ,סטּוג

 ליֹוװ זַא ,טָאג ףיוא ךיז טרעכיזרַאפ סָאװ רעד ןּוא
 !םיא ּוצ זיא

 רעד ךיז טפערט ןקיצרַאהגּולק ןטימיי
 ,רעקידנַאטשרַאפ '

 .גנונרעל טרעמ ןּפיל יד ןּופ טייקסיז ןּוא

 ,סע טָאה סָאװ םעד רַאפ ןּבעל ןּופ לַאװק ַא זיא לכׂשיי |
 .ןרַאנ יד רַאפ ףָארטש ַא זיא טײקשירַאנ ןּוא =

 ,ליומ ןייז גּולק טכַאמ םכח םעד ןּופ ץרַאה סָאד*י -
 .ןּפיל ענייז ףיוא גנונרעל טרעמ ןּוא ||

 ,דײר עכַאלּביל ןענײז טפַאזקינָאה;+* !
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 .ןייּבעג ןרַאפ גנולײה ַא ןּוא ,לעז רעד רַאפ סיז

 ,ןשטנעמ םייּב ךיײלג זיא סָאװ געװ ַא ןַארַאפ**
 .טיוט ןּופ ןגעו ןענייז ףוָס ןייז ןּוא

 ,םיא ןיא טעּברַא רעטעּברַא ןּופ רעגנּוה רעד**
 .ןָא םיא טּבײרט ליױמ ןייז םורָאװ

 ,זייּב סיוא טּבָארג שטנעמ רעקיטכערטרעדינ רעדיי
 .רעײפדנַארּב ַא יװ זיא ּפיל ןייז ףיוא ןּוא

 ,גירק ןָא טכַאמ טיײקטרעקרַאפ ןּופ שטנעמ רעד**
 .טניירפ עטּוג טדיײישעצ רעצעהרעטנוא רעד ןּוא

 ,רבח ןייז ןָא טדער טכערמוא ןּופ ןַאמ רעד"י
 .געוו ןטּוג טינ ןפיוא םיא טריפ ןּוא
 ןרעלקוצסיוא סָאד זיא ,ןגיוא יד וצטקירד סָאװ רעד*י

 . ;טײקטרעקרַאפ
 .סטכעלש ןריפסיוא ליװ ,ןּפיל יד טסייּב סָאװ רעד

 ;ּפָאק רעָארג ַא זיא ןיורק ענייש ַא*י
 .ןענופעג יז טרעװ טייקיטכערעג ןּופ געװ ןפיוא

 ַא רעדייא ןרָאצ ןיא רענעטלַאהעגנײַא ןַא רעסעּביי
 ,רוּביג

 רעדייא ,טימעגןייזרעּביא טקיטלעװעג סָאװ רעד ןּוא
 .טָאטש ַא טנניװצַאּב סָאװ רעד

 לד םעד ןעמ טפרַאװ םיוש ןיא**

 .דײשַאּב רעדעװטעי ןייז זיא טָאג ןּופ רעּבָא

 ,ייּברעד הװלַש ןּוא ןסיּב רענעקּורט ַא רעסעּבי ןל
 .גירק ןּוא תודּועס-שײלפ טימ לּופ זיוה ַא רעדייא
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 ַא ןּוז ַא רעּביא טקיטלעװעג טכענק רעגּולק ַא*
 ,סטכינעגיוט

 .השּורי קלח ַא רע טגירק רעדירּב יד ןשיװצ ןּוא

 ,דלָאג רַאפ ןוויואצלעמש ַא ןּוא ,רעּבליז רַאפ לגיט ַאי
 .טָאג טװּורּפ רעצרעה יד רעּבָא

 ּפיל רעד ּוצ ןיֵא ךיז טרעה רעּוטסטכעלש רעד*
 ,טכערמּוא ןּופ

 .ךערּברַאפ ןופ גנּוצ רעד ּוצ טכרָאה רענגיל רעד

 ןייז טרעטסעל ,ןַאמערָא ןַא ןּופ טָאּפש סָאװ רעד*
 ;רעפעשַאּב

 טינ טעװ ,ךָארּב ַא ףיוא ךיז טיײרפ סָאװ םעד
 .ןרעװ ןעקנָאשעג

 ,רעדניקסדניק ןענייז טײל עטלַא ןּופ ןיורק יד*
 .ןרעטלע ערעײז ןענייז רעדניק ןּופ גנּוריצ יד ןּוא

 .,טײקטײרּב ןּופ ךַארּפש יד טינ טסַאּפ לווונמ םעדי
 .ןגיל ןּופ ךַארּפש יד ןבדנ םעד רעקיצניװ ךָאנ

 ;ןלעּב ןייז ןּופ ןגיוא יד ןיא דחֹוׁש זיא טנעמידךןח ַא
 .ןעמ טקילגַאּב טימרעד ךיז טרעק עמ רָאנ ןיהּוװ

 ,דניז ףיוא טקעדרַאפ ,טפַאשּביל טכוז סָאװ רעד"
 עטּוג טדיישעצ ,דײרעג רעּביא טרזח סָאװ רעד ןּוא

 ןטמירב

 ,ןקידנַאטשרַאפ ןפיוא רעמ טקריװ רעזייּב ַאיי
 .ןרַאנ ןפיוא ּפעלק טרעדנּוה יװ
 ,זייּב טכּוז רעקינעּפשרעדיװ רעד קרי
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 טעװ חילש רעקידמירַאּברעדמּוא ןַא רעּבָא
 .םיא ףיוא ןרעװ טקישעגנָא

 טבױרַאב עטנרעּבַאןפערטנָא לָאז ןשטנעמ ַא רעסעבי*

 ,עגנוי עריא ןּופ

 .תושּפיט ןייז טימ רַאנ ַא טינ יּבַא

 ,הבֹוט ַא רַאפ הער ַא םּוא טרעק סָאװ רעד:
 .זיוה ןייז ןּופ זייב ןָאטּפָא טינ ךיז טעװ

 ןּופ ּבײהנָא רעד זיא רעסַאװ זיול טזָאל עמ יו!
 ,תקֹולחמ

 .ּפָא זָאל ,סיוא טכערּב גירק רעד רעדייא ,םּורד
 ,ןקידלוש םעד טכערעג טכַאמ סָאװ רעד:*

 ,ןטכערעג םעד קידלּוש טכַאמ סָאװ רעד ןּוא
 .טָאג ייּב טייקידרעװמּוא ןַא ןענייז עדייּב יז

 טנַאה סנרַאנ םעד ןיא טלעג גוט סָאװ*
 ?ָאטינ זיא לכׂש ןייק זַא ,המכח ןפיוק ּוצ ףיוא

 ,טניירפ רעטּוג ַא רבח ַא זיא ןטײצ עלַא ןיאה

 .ןרָאּבעג רעדּורּב ַא זיא הרצ ַא רַאפ רעּבָא

 ,טנַאה ַא טיג סָאװ רעד זיא לכׂש ןָא שטנעמ ַא**
 .רבח ןייז רַאפ תוברֶע ןַא בֵרֶע זיא סָאװ

 ,ךערּברַאפ ּביל טָאה ,גירק ּביל טָאה סָאװ רעדי*

 .ךָארּב ַא טכּוז ,ריט ןייז ךיוה טכַאמ סָאװ רעד

 ןעניפעג טינ טעװ ,ץרַאה םּורק ַא טָאה סָאװ רעד"
 ,סטּוג ןייק

 ןלַאפנײרַא טעװ ,גנוצ רעד טימ טײרד סָאװ רעד ןּוא
 .זייּב ןיא
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 ,רעמּוק ןייז ּוצ סָאד זיא ,ןרַאנ ַא טרעּבעג סָאװ רעד'י
 טינ טָאה ןקיטכערטרעדינ םעד ןּופ רעטָאפ רעד ןּוא

 .תחנ ןייק

 ,האּופר עטּוג ַא זיא ץרַאה ךַאליירפ ַא**
 .ןייּבעג סָאד סיוא טנקירט טימעג ןגָאלשרעד ַא ןּוא

 ,םעווּב ןסיוא דחֹוש ןָא טמענ עשר רעד**
 .טײקיטכערעג ןּופ ןגעװ יד ןעײרדרַאפ ּוצ

 ,המכח יד זיא ןקידנַאטשרַאפ ןּופ םינּפ ןרַאפ*+
 .טלעוו קע ןיא ןענייז ןרַאנ םעד ןּופ ןגיוא יד ןּוא

 ,רַאנ ַא ןּוז ַא זיא רעטָאפ ןייז רַאפ שינרעגרע ןַא**
 .ןרעניװעג ןייז רַאפ שינרעטיּב ַא ןּוא

 םעד ךיוא ןפָארטש ןּופ סױרַא טינ טמּוק סטּוג ןייק**
 ,קידצ

 .טײקיטרַאפטכער רַאפ טײללדַא ןגָאלש ןּופ

 ,רעטרעװ ענייז טגרַאק ,טפַאשנעק סײװ סָאװ רעדיי
 קידװערָאּפש זיא טײקידנַאטשרַאפ טימ שטנעמ ַא

 .טימעג ןיא

 ;םכח ַא טנכערעג טרעװ טגײװש רע זַא רַאנ ַא וליפַא**
 .רעקידנַאטשרַאפ ַא ןּפיל ענייז ּוצ טכַאמ סָאװ רעד

 ;ןליװ ןײז ןסיוא זיא ,ּפָא ךיז טדייש סָאװ רעדי חל
 .ןזײװסױרַא ךיז רע ליוו טָארַאּב רעדעװטעי ייּב

 ,טײקידנַאטשרַאפ טינ ליװ רַאנ רעד*
 .ןרעװ טקעלּפטנַא לָאז לכׂש ןייז זַא רָאנ

 ,גנוטכַארַאפ ךיוא טמּוק ,טמּוק עשר רעד זַאי

 ֹו
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 .טָאּפש - טײקכַאלדנעש טימ ןּוא

 .סנשטנעמ ַא ןופ רעטרעװ יד ןענייז ןרעסַאװ עפיט*
 | ,ליומ

 / .המכח ןּופ םענּורּב רעד זיא ךייט רעקילעװק ַא

 ,עשר םעד ןעװענַאש ןּופ סױרַא טינ טמּוק סטוג ןייק*
 .טּפשמ םייּב ןטכערעו םעד ןעדוװירק ּוצ ידּכ

 ,גירק טימ ןעמּוק ןרַאנ םעד ןּופ ןּפיל יד*
 .געלשענ ּוצ טפּור ליומ ןייז ןּוא

 ,םיא רַאפ ךָארּב ַא זיא ןרַאנ םעד ןּופ ליומ סָאדי
 .לעז ןייז רַאפ ץענ ַא ןענייז ןּפיל ענייז ןּוא

 יװ ןעניז רעצעהרעטנּוא םעד ןּופ רעטרעװ יד*
 ,סנסיּב עקַאמשעג

 .ּבײל ןּופ ןרעמַאק יד ןיא ןרעדינ יז ןּוא

 ,טעּברַא ןייז ןיא טוָאלעגּפָא יא סָאװ רעד ךיוא?
 - ,רעגנערּבסיוא ןַא ןַאמ ַא ּוצ רעדּורּב ַא זיא

 ,טָאג ןּופ ןעמָאנ רעד זיא םערּוט רעקרַאטש ַאי*
 .טצישַאּב טרעו ןּוא קידצ רעד טפיול םיא ּוצ

 עטקיטסעּפַאּב ןייז זיא רשֹוע םעד ןּופ געמרַאפ רעד
 ,טָאטש

 .שינעדליּבניַא ןייז ןיא רע זיא רעיומ רעכיוה ַא ןיא יו ןּוא

 סנשטנעמ םעד קידרעּפָאה טרעװ ךָארּב ַא רַאפי
 ,ץרַאה

 .תווינַע טמּוק דובּכ רַאפ ןּוא

 טָאה רע רעדײא ךַאז ַא טרעפטנע סָאװ רעד*

 ,טרעהעגסיוא
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 .דנַאש ַא ןּוא טײקשירַאנ ַא םיא ןּופ סָאד זיא

 טפַאשקנַארק ןיז ןטלַאהסיוא ןעק טימעג סנשטנעמ ַאי
 סע ןעק רעװ טימעג ןגָאלשרעד ַא רעּבָא

 ?ןגָארטרעּבירַא

 ןייֵא ךיז טפיוק ןקידנַאטשרַאפ םעד ןּופ ץרַאה סָאד;*
 ,טפַאשנעק

 .טפַאשנעק טכּוז עגּולק יד ןּופ רעוא סָאד ןּוא

 ,ערַאװ ַא םיא רַאפ טכַאמ הנּתמ סנשטנעמ ַאי*
 .טײל עסיורג רַאפ םיא טגנערּב יז ןּוא

 ,הנעט ןייז ןיא רעטשרע רעד זיא טכערעגיי
 .סיוא םיא טשרָאפ ןּוא טמּוק רבח ןייז רעּבָא

 - ,גירק ןרעהּפיוא טכַאמ לרֹוג רעד**
 .רע טדיישעצ רעטיירטש יד ןשיװצ ןּוא

 ךעניװעג ּוצ רערעוװשנ זיא רעדּורּב ןטעדוװירקעג ַא*
 ,טָאטש עטקיטסעפַאּב ַא יו

 .ץַאלַאּפ ַא ןּופ ןעלגיר יװ ןענייז גירק ןּוא

 ןטעז ךיז טעװ ליומ סנשטנעמ ַא ןּופ טכורפ רעד ןּופי
 ; .,ביש ןיו

 .ןטעז ךיז רע טעװ ןּפיל ענייז ןּופ םּוקנייַא ןּופ

 ,גנּוצ רעד ןּופ טכַאמ רעד ןיא ןענייז ןּבעל ןּוא טיוט**
 .טכּורפ ריא ןסע ןלעװ טניירפ עטּוג עריא ןּוא

 ,סטּוג ןענּופעג טָאה ,ּבײװ ַא ןענּופעג טָאה סָאװ רעד
 .טָאג ןּופ גנּוקיליװַאּב טגירק ןּוא

 ,ןַאמערָא רעד טדער םינּונחּת*
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 .תוזע טרעפטנע רשֹוע רעד רעּבָא

 | אןקילגמּוארַאפ ּוצ ךיז ףיוא םירבח ןַארַאפ*+
 / + ַא ןּופ ןָאטעגּוצ רעמ טניירפ רעטּוג ַא ןַארַאפ ןּוא

 | .רעדּורּב

 ,טײקכַאלרע ןייז ןיא טייג סָאװ ןַאמערָא ןַא רעסעּבי טי
 . זיא ןּוא ,ןּפיל עטמירקרַאפ טָאה סָאװ רעד רעדיײא

 | .רַאנ ַא

 ,סטוג ןייק טינ טמּוק ןענעק טינ ןײלַא ךיז ןּופ ,ךיואי
 .טקידניז ,סיפ יד טימ ךיז טלײַא סָאװ רעד ןּוא

 ,געװ ןייז טײרדרַאפ טײקשירַאנ סנשטנעמ ַא*
 .ץרַאה ןייז טנרעצ טָאג ףיוא ןּוא

 ,טניירפ עטּוג ליפ וצטנירק םוטכיײרי
 ןטּוג ןייז ןּופ טדיישעצ טרעוװ ןַאמערָא רעד ןּוא

 .טניירפ

 ,ןרעװ ןעקנָאשעג טינ טעװ תודע ןשלַאפ ַא
 ןענורטנַא טינ טעװ ,ןגיל טימ טמעטָא סָאװ רעד ןּוא

 .ןרעװ

 ,ןבדנ םעד ןּופ טײקילעוטײל יד ןכּוז ליפי
 .רעּבעג םעד טניירפ רעטּוג ַא זיא רעכַאלטיא ןּוא

 ,טנייפ םיא ןּבָאה ןַאמערָא םעד ןּופ רעדירּב עלַאי
 .עטּוג ענייז םיא ןּופ ךיז ןרעטײװרעד ןיוש יװ ןּוא

 !טניירפ
 רע טעװ רעטרעװ טימ םּורַא ךיז טגָאי סָאװ רעד

 .ןּבײלּב ײז יײּב
 .עעֹורְתַהְל םיִעֵר ׁשַי :ליּפשטרָאװ ײ
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 ,לעז ןייז ּביל טָאה ,לכׂש ןייַא ךיז טפיוק סָאװ רעד"
 .סטּוג ןעניפעג טעװ ,טײקידנַאטשרַאפ טיה סָאװ רעד

 ,ןרעװ ןעקנָאשעג טינ טעװ תודע ןשלַאפ ַא*
 .ןייגרעטנוא טעװ ,סנגיל טימ טמעטָא סָאװ רעד ןּוא

 ,ןרַאנ ןרַאפ טינ טסַאּפ גונעּתיי
 רעּביא ןקיטלעװעג ּוצ טכענק ַא רַאפ ןיוש יװ טנייה

 !ןרַאה

 ,ןרָאצ ןייז ןטלַאהּוצניַא זיא ןשטנעמ ַא ןּופ לכש רעד:
 .דניז ןּבעגרַאפ ּוצ זיא םיא רַאפ גנוריצ ַא ןּוא

 .ןרָאצ סכלמ םעד זיא ּבײל ןגנוי ַא ןּופ יװ םּורּב ַא*
 .טײקיליװטּוג ןייז זָארג ןפיוא יוט יװ ןּוא

 ;רַאנ ַא ןּוז ַא זיא רעטָאפ ןייז רַאפ קילגמּוא ןַא:*
 .ּבײװ ַא ןּופ גירק יד ןענייז שינעפירט ענדּונ ַא יו ןּוא

 ,ןרעטלע ןּופ השּורי ַא זיא סטּוג ןּוא זיוה:*
 .טָאג ןּופ זיא ּבײװ ענעטָארעג ַא רעּבָא

 ,למערד ַא ןָא טפרַאװ טייקליופי
 .ןרעגנוה טעװ שפנ רעטוָאלעגּפָא ןַא ןּוא

 ,לעז ןייז טיה ,טָאּבעג סָאד טיה סָאװ רעד"
 .ןּברַאטש טעװ ,ןגעװ ענייז טזָאלרָאװרַאפ סָאװ רעד

 ,טָאג טײלטנַא ,ןַאמערָא םעד טקנעש סָאװ רעד*יי
 .ןרעקמּוא םיא רע טעװ הבֹוט ןייז ןּוא

 ,גנּונעּפָאה ַא ָאד ךָאנ זיא סע ןעוו ,ןּוז ןייד ףָארטשי*
 .ןעגנערּבוצמּוא םיא ןגײלנָא טינ ךיז טסלָאז רעּבָא

 ,ףָארטש יד ןדײל וּומ ןסעּכ רעסיורג ַא*
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 ךָאנ ּוטסכַאמ ,ןסײרקעװַא םיא טסליװ ּוד זַא םורָאװ
 .רעגרע

 ,רסּומ ןָא םענ ןּוא ,הצע ןַא ּוצ רעה'"
 .ףוָס ןייד ןיא ןייז גולק טסלָאז ּוד ידּכ

 ,ןצרַאה סנשטנעמ ןיא ןענייז תובשחמ ליפ:
 .ןײטשַאּב טעװ רע ,טָארַאּב סטָאג רעּבָא

 ;דנַאש ןייז זיא ןשטנעמ ַא ןּופ הוואּת ידי
 .ןבזַּכ ַא רעדייא ןַאמערָא ןַא רעסעּב ןּוא

 ,ןּבעל םּוצ טריפ טָאג רַאפ ארֹומי
 טימ טפָארטשעג טינ טרעװ ןּוא ,טַאז טּבײלּב עמ ןּוא

 .ןיב ןייק

 ,לסיש ןיא טנַאה ןייז ןײרַא טקעטש רעליופ רעד זַאי*
 .ליומ ןייז ּוצ ןגָארטּוצ טינ לָאמּוצ יז רע ליװ

 ,טייֵשעג רַאנ רעד טרעװ ,רעטעּפש םעד וטסנָאלשי*
 רע טנרעל ,ןקידנַאטשרַאפ םעד ןעמ טרסּומ ןּוא

 .ןסיוו

 ,הּפרח ןּוא דנַאש טננערּב סָאװ ןּוז ַא**
 .רעטּומ ןייז טּבײרטרַאפ ,רעטָאפ ןייז טסיװרַאפ

 -- רסּומ ןגלָאפ טסליװו ּוד ּביוא -- ,ןּוז ןיימ ,ףיוא רעה*י
 .טפַאשנעק ןּופ רעטרעוװ יד ןּופ ןכײװ ּוצ

 ןקיטכערטרעדינ םעד ןּופ טָאּפש טייקיטכערעג'י
 ,תודע

 .םיעשר יד ןּופ ליומ סָאד טשימעצ טײקשלַאפ ןּוא
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 ,ןפָארטש ןענייזו רעטעּפש יד רַאפ טײרּבעגנָא*

 .ןרַאנ יד ןּופ ןקּור ןרַאפ ּפעלק ןּוא

 ,קנַארט רעד רעמערַאיל ַא ,ןײװ רעד זיא רעטעּפש ַאי ר
 טינ ויא טימרעד ּפָא ךיז טינ סָאװ רעכַאלטיא ןּוא

 .םכח ןייק

 ,הָמיֵא סכלמ םעד זיא ּבייֵל ןגנּוי ַא ןּופ יװ םּורּב ַא*
 .ןּבעל ןייז טקידניזרַאפ םיא טנרעצרעד סָאװ רעד
 ,גירק ןּופ ןטלַאהּוצּפָא ךיז זיא ןשטנעמ ַא רַאפ דובּכ ַא*
 .סױרַא טכערּב רַאנ רעכַאלטיא רעּבָא

 ,רעטניװ םּוא טינ טרעקַא רעליופ רעד
 .טשינרָאג טָאה ןּוא ,רע טלטעּב טײצטינש ןיא ןּוא -

 סנשטנעמ ַא ןיא ןיימ הו זיא רעסַאװ רעפיט ַאי
 ,ץרַאה

 םיא טּפעש טײקידנַאטשרַאפ טימ שטנעמ ַא רעּבָא
 .סױרַא

 ןייז רעכַאלטיא סיוא ןפּור ןשטנעמ בור סָאד*
 ,טייקיצנינ

 !ןעניפעג ןעק רעװ ןשטנעמ ןעײרטעג ַא רעּבָא

 ;קידצ רעד טייג טײקכַאלרע ןייז ןיאז
 !םיא ךָאנ רעדניק ענייז ּוצ ליֹוװ זַא

 ,טּפשמ ןּופ ןָארט ןפיוא טציז סָאװ ךלמ רעד?
 .זייּב סָאדלַא ןגיוא ענייז טימ ךרּוד טּפיז |

 ,ץרַאה ןיימ טרעטײלעג ּבָאה ךיא :ןגָאז ןעק רעוי
 ?דניז עניימ ןּופ ןייר ןיּב ךיא
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 ,ןסָאמ ײלרעײװצ ,רענײטשגָאװ ײלרעײװצי"
 .טָאג ייּב טיײקידרעװמּוא ןַא ןענייז עדייּב ײז

 ,םיׂשעמ ענייז ןיא טנעקרעד טרעװ לגניא ַא ןיושיי
 .ןָאט ןייז ויא קיטרַאפטכער ּביוא ןּוא ןייר ּביוא
 ,טעז סָאװ גיוא סָאד ןּוא ,טרעה סָאװ רעוא סָאדי*

 .טכַאמעג טָאג טָאה עדייּב יז

 טינ טסלָאז ידּכ ,ףָאלש ןּבָאה ּביל טינ טסלָאזי*
 ,ןרעװ טמערָארַאפ

 .טַאז ּוצ טיױרּב ןּבָאה ּוטסעװ ,ןפָא ןגיוא ענייד טלַאה

 ,הנֹוק דעד טגָאז !"טכעלש !טכעלש;'י
 .ךיז רע טמירַאּב לָאמסנעד ,קעװַא רע טייג ןּוא
 ,ךס ַא לרעּפ ןּוא דלָאג ןַארַאפ:*

 טימ ןּפיל ןעניז גנוריצ עטסרעײט יד רעּבָא
 .טפַאשנעק

 ןַא רַאפ ןעװעג בֵרֶע זיא רֶע ּביױא ,דנּב ןייז ּוצ םענ'י
 ,ןרעדנַא

 .רעדמערפ רעד רַאפ ןוּכשמ ןייז םענ ןּוא

 ,טײקשלַאפ ןּופ טיורּב ןשטנעמ םעד זיא סיזיי
 .ריוושז טימ לּופ ליומ ןייז טרעװ ךָאנרעד רעּבָא

 ,הצע ןַא ךרּוד דנַאטש ּוצ ןעמּוק ןעקנַאדעגי*
 .המחלמ ריפ תולּוּבחּת טימ ןּוא

 ,דוָס ַא טקעלּפטנַא רעּבײרט-תוליכר ַא*
 טינ ךיז ּוטסלָאז ןּפיל ענעּפָא טָאה סָאװ םעד טימ ןּוא

 .ןשימ
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 ,רעטּומ ןייז ןּוא רעטָאפ ןייז טליש סָאװ רעד*י
 .שינרעטצניפקָאטש ןיא ןרעװ ןשָאלרַאפ טכיל ןייזטעװ

 ,ּבײהנָא ןיא ךינ ןָא טמּוק סָאװ הלחנ ַאי
 .טשטנעּבעג טינ ןייז ףוָס ריא טעװ

 ;סטכעלש ןלָאצּפָא לעװ ךיא : ןגָאז טינ טסלָאז-
 .ןפלעה ךיד טעװ רע ןּוא ,טָאג ּוצ ףָאה |

 -גָאװ יײלרעײװצ זיא טָאג ייּב טיײקידרעװמּוא ןַאי*
 ,רענייטש

 .סטּוג ןייק טינ טמּוק ןלָאשגָאװ עשלַאפ ןּופ ןּוא

 ,טירט סנשטנעמ םעד ןענייז טָאג ןופ*!
 ?געװ ןייז שטנעמ רעד טײטשרַאפ סָאװ ןּוא

 :ןדערּוצסױרַא ךיז זיא ןשטנעמ ַא רַאפ גנולכיורטש ַא**
 !קילײה

 .ןרעלקּוצרעּביא רדנ ןכָאנ ןּוא

 ,םיעשר יד טלפּושטניװ ךלמ רעגּולק ַא**
 .דָארשערד םעד יז ףיוא טרעק רע ןּוא

 ,המשנ סנשטנעמ םעד זיא טָאג ןּופ טכיל ַא
 .ּבײל ןּופ ןרעמַאק עלַא ךרּוד טכּוז סע

 ,ךלמ םעד ןטיהַאּב תמא ןּוא דָאנעג**
 .ןָארט ןייז דָאנעג טימ ףיוא טלַאה רע ןּוא

 ,חֹוּכ רעייז זיא טײלעגנוי ןּופ גנּוריצ ידי
 .ּפָאק רעָארג ַא זיא םינקז ןּופ טייקנייש יד ןּוא

 ,זייּב ןּופ גנורעטײל ַא ןענייז ןליײּב עקידנּוװ*י
 .ּבײל ןיא קינײװעניא קעלש ןכײלגסעד
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 ,טנַאה סטָאג ןיא ץרַאה סכלמ םעד זיא רעסַאװ ןכעּבי אכ
 .סע רע טגיינ ,ליװ רע רָאנ ןיהּוװ

 ,ןגיוא עניײז ןיא ךיילג זיא ןשטנעמ ןּופ געוו רעדעװטעיי
 .רעצרעה יד טשרָאּפ טָאג רעּבָא

 טכער ןּוא טײקיטכערעג ןָאטי
 .רעפּפָאטכַאלש ַא יװ טָאג ײּב רעכליּב זיא

 ץרַאה ץלָאטש ַא ןּוא ןגיוא עקידרעּפָאהּי
 .םיעשר יד ןּופ רעקַא רעקידניז רעד זיא

 ,עפֶש ּוצ קר ןריפ ןקיסיילפ ןּופ ןעקנַאדעג ידי
 .גנּורענימרַאפּוצ קר-קילײַא זיא סָאװ רעכַאלטיא ןּוא

 ןענײז גוצ רעשלַאפ ַא ךרּוד טכַאמעג תורצֹוא*
 ,ךיוה רענעזָאלּבעגקעװַא

 .טיוט םעד ןכּוז זיז ןכּוז סָאװ יד

 ,קעװַא יז טּפעלש םיעשר יד ןּופ בור רעדי
 .טייקיטכערעג ןייק ןָאט טינ ןליו יז לײװ

 ,דמערפ ןּוא געװ סנשטנעמ םעד זיא טרעקרַאפי
 .קיטרַאפטכער זיא ןָאט ןייז ,רענייר רעד רעּבָא

 ,ךַאד לקניוװ ַא ףיוא ןעניֹוװ רעסעּב'
 .ןרענירק ַא ּבײװ ַא טימ זיוה ןייא ןיא רעדייא

 ,זייּב טסּולג עשר םעד ןּופ לעז ידי"
 .ןגיוא ענייז ןיא טקילעוטײלעג טינ טרעװ רבח ןייז

 רַאנ רעד טרעװ ,רעטעּפש םעד טּפָארטש עמ זַאיי
 ;נּולק

 .טפַאשנעק רע טגירק ,ןגולק םעד טנרעל עמ זַא ןּוא

 שי
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 ,זיוה סעשר ןטימ שינעעזנייַא טָאה קידצ רעד זַא*
 . .ןוייּב םּוצ םיעשר יד רע טריפרַאפ

 םעד רַאפ רעיא ןיז טּפָאטשרַאפ סָאװ רעדי*
 . ,ירשעג סנַאמערָא

 .ןרעװ טרעפטנעעג טינ ןּוא ,ןפּור ךיוא רע טעװ

 ,סעּכ םעד טגיײּברַאפ טײהרענעגרָאּברַאפ הנּתמ ַא;*
 .ןרָאצמירג ןטסקרַאטש םעד ,םעוװוּב ןיא דחֹוש ןּוא

 ,טײקיטכערעג ןַאט ויא קידצ ןרַאפ דירפ ַא**

 .טכערמּוא ןעּוט סָאװ יד רַאפ קערש ַא ןּוא

 ןּופ געװ םעד ןּופ טעשודנָאלּב סָאװ שטנעמ ַאי*
 ,טפַאשנּולק

 .םיתמ ןּופ למעזעג םעד ןיא ןעּור טעװ
 ,ןַאמערָא ןַא טרעוװ ,גָאטליֹוװ ּביל טָאה סָאװ רעדי

 .ךייר טינ טרעװ ,לייא ןּוא ןײװ ּביל טָאה סָאװ רעד
 ,עשר רעד זיא קידצ םעד רַאפ זײלסיוא ןַא!*

 רעד טמּוק עקיטרַאפטכער יד טָאטשנַא ןּוא
 .רעשלעפ

 ,דנַאל-רּבדמ ַא ןיא ןעניֹוװ ּוצ רעסעביי
 .שינרעגרע ןיא ןרעגירק ַא ּבײװ ַא טימ רעדייא

 גנּוניֹוװ רעד ןיא זיא לייא ןּוא רצֹוא רעקיטסּולג ַא*"
 ,םכח םעד ןּופ

 .ןייַא סע טגנילש שטנעמ רעשירַאנ רעד רעּבָא

 ,דָאנעג ןּוא "טייקיטכערעג ךָאנ ךיז טגָאי סָאװ רעד**
 .דובּכ ןּוא ,"החלצה ,ןּבעל טניפעג

 .ןטייֵטַאּב ייווצ ןיא ,הֹקָדִצ :ליּפשטרָאװ *
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 ,םירֹוּביִנ ןּופ טָאטש ַא ףיוא טמּוק םכח רעד**
 .גנוטסעפ ערעכיז ריא ןרעדינ טכַאמ ןּוא

 ,גנּוצ ןייז ןּוא ליומ ןייז טיה סָאװ רעד**
 .לעז ןייז תורצ ןּופ טיה

 זיא אה ןייז ,הװאג:לעּב רעקיליװטּומ רעד**
 --רעטעּפש

 .הּפצּוח רעקיליװטּומ טימ ךיז טריפ סָאװ רעד

 ,קעװַא םיא טײט ןליופ םעד ןּופ הװאּת יד*י
 .ןטעּברַא טינ ןליװ טנעה ענייז לײװ

 ,רעקירעג רעד טרענַאּב גָאט ןצנַאג ַא**
 .ףיוא טינ טרעה ןּוא טיג קידצ רעד רעּבָא

 ןַא ויא םיעשר יד ןּופ רעפּפָאטכַאלש סָאדיי
 | ,טײקידרעװמּוא

 הבשחמ רעוייּב ַא טימ סע טגנערּב עמ וַא ךָאנ יװ טנײה

 ,טשימעצ טרעװ תודע רעשלַאפ ַא**
 טימ טדער ,טרעהעג טָאה סָאװ שטנעמ רעד רעּבָא

 .טייקטסעפ

 ,םינּפ טיישרַאפ ַא טימ טייג שטנעמ רעטכעלש רעד

 ןייז ףיוא טסַאּפ רע ,רעקיטרַאפטכער רעד רעּבָא

 .געו

 טײקידנַאטשרַאפ ןייק ןּוא המכח ןייק ָאטיני
 .טָאג ןגעקַא הצע ןייק ןּוא

 ןּופ גָאט םעד רַאפ טײרגעגּוצ טרעװ דרעפ רעד*י
 ,המחלמ
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 .טָאג ןּופ זיא העּושי יד רעּבָא

 ,תורישע סיורג ןּופ רעסעּב זיא ןעמָאנ ַאי בר הם
 .דלָאג ןּופ ןּוא רעּבליז ןּופ ,ןח רעטּוג ַא

 ,רעדנַאנײא ןָא ךיז ןסיוטש םערָא ןּוא ךייר!
 .ןפַאשַאּב טָאג טָאה ןדייּב יז רעּבָא

 ,ךיז טגרָאּברַאפ ןּוא ,טעז רענולק רעד*
 .טפָארטשעג ןרעװ ןּוא ,רעטײװ ןעײג ןרַאנ יד ןּוא

 ,טָאג רַאפ ארֹומ ןּופ -- תווינַע ןּופ ןיול רעד*
 .ןּבעל ןּוא ,דובּכ ןּוא ,תורישע זיא

 ,ןעמּורק םעד ןּופ געװ ןפיוא ןענייז ןצענ ןּוא רענרעד*
 ,ײ ןּופ ןרעטײװרעד ךיז לָאז ,לעז ןייז טיה סָאװ רעד

 ;געװ ןייז ףיוא לגניא םעד ןיֹוװעג" = |
 טינ ךיז רע טעװ ,ןרעװ טלַא טעװ רע זַא וליפַא = }
 .ןופרעד ןרעקּפָא :

 ,עמערָא יד רעּביא טקיטלעװעג רׁשֹוע רעד
 .הָולַמ םייּב טכענק ַא זיא רעײל רעד ןּוא

 ,קילגמּוא ןדיינש טעװ טכערמּוא טייַז סָאװ רעד?
 .ןרעװ טדנעלרַאפ טעװ הּפצּוח ןייז ןּופ טּור יד ןּוא

 ,טשטנעּבעג טרעװ רע ,גיוא טּוג ַא טָאה סָאװ רעד"
 .ןַאמערָא םעד טױרּב ןייז ןּופ טיג רע לײװ

 ,קעװַא טעװ גירק ןּוא ,רעטעּפש םעד סױרַא ּביײרטיי
 .ןרעהפיוא ןלעװ דנַאש ןּוא טיײרטש ןּוא

 ,טײקיצרַאהנײר ּביל טָאה סָאװ רעדיי

 יי יי יע טא עי יי, ,,,,,,,,,עםעעעעםעע =
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 .רבח ןייז ךלמ רעד זיא ,ןּפיל יד ףיוא ןח טָאה סָאװ

 ,ןקידנַאטשרַאפ םעד ןטיה טָאג ןּופ ןגיוא יד:
 .רעשלעפ םעד ןּופ דײר יד טיירדרַאפ רע ןּוא

 ,ןסיורעד זיא ּבייֵל ַא :טגָאז רעליופ רעד:
 .ןרעװ טעגרהעג סַאג ןיא לעװ ךיא

 ,ןעיורפ עדמערפ ןּופ ליומ סָאד זיא ּבּורג עפיט ַאי
 .ןיהַא ןײרַא טלַאפ טָאג ןּופ רענעטלָאשרַאפ רעד

 ,ןצרַאה ןיא לגניא םעד ייּב ןדנּוּבעגניַא זיא טײקשירַאני*
 .םיא ןּופ ןרעטײװרעד יז טעװ טּורפָארטש יד

 ,ךיז טרעמ םיא ייּב ןּוא ,ןַאמערָא םעד טּביױר עמי*
 .טרענימעג זיױלּב טרעװ סע ןּוא ,רׁשֹוע םעד טיג עמ

 / ,םימכחיד ןּופ רעטרעװיד רעה ןּוא ,רעיוא ןייד ּוצ גייניי
 .טפַאשנעק ןיימ ּוצ ןגײלּוצ ּוטסלָאז ץרַאה ןײד ןּוא
 .ןײד ןיא ןטיה יז טסעװ ּוד זַא ,ןייז טעװ ליֹוװ םורָאװ;*

 | ,בײל
 / .ןּפיל עניד ףיוא טײרּבעגנָא ןייז עלַא ןלעװ יז זַא
 ,טָאג ףיוא ןייז לָאז ןוחטיּב ןייד ידּכי"

 .ךיד ָאי ,ןסיװ טכַאמעג ךיד טנייה סע ךיא ּבָאה
 ענעּבױהעג ןּבירשעגפיוא ריד ּבָאה ךיא ,רָאװרַאפ*י

 ,רעטרעװ
 .טפַאשנעק ןּוא תוצע טימ
 ןופ רעטרעװ עקיטכיר יד ןסיװ ןכַאמ ּוצ ךיד ידּכ*

 ,תמא
 ןּבָאה סָאװ יד רעטרעװ עתמא ןרעפטנע טסלָאז ידּכ

 .טקישעג ךיד
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 זיא רע לײװ ,ןכַאװש םעד ןעלוגַאּב טינ טסלָאו*
 ,ךַאװש

 .רעיוט ןיא ןַאמערָא םעד ןקירד טינ ןּוא
 ,גירק רעײז ןעמעננָא ךיז טעװ טָאג םורָאװי

 .ןּבעל סָאד רעּבױר ערעײז ןּביױר ןּוא

 ,ןשטנעמ ןקידנרָאצ ַא טימ ןרבח טינ ךיז טסלָאז*
 ;ןעמוקפיונוצ טינ ּוטסלָאז ןסעּכ ַא טימ ןּוא
 ,ןגעװ עניײז ןענרעל ּוטסעװ רעמָאט*

 .לעז ןייד רַאפ גנולכיורטש ַא ןעמענ טסעװ ןּוא

 ,טנַאה ַא ןּביג סָאװ יד ןּופ ןייז טינ טסלָאז'*
 .תובֹוח רַאפ בֵרָע ןעניײז סָאװ יד ןּופ
 ,ןלָאצַאּב ּוצ ןּבָאה טינ טסעװ ּוד ןַאי

 רעטנּוא ןּופ רענעלעג ןײד ןעמענּוצ ןעמ לָאז סָאװ ךָאנ
 ?ריד

 ,ןטײצרַאפ ןּופ ץענערג םעד ןקּוררעּביא טינ טסלָאװ'*
 .טכַאמעג ןּבָאה ןרעטלע ענייד סָאװ

 ,טעּברַא ןייז ןיא קנילפ ןשטנעמ ַא ּוטסעזי*
 ;םיכלמ רַאפ ןייטש רע טעװ
 .עקירעדינ רַאפ ןייטש טינ טעװ רע

 ,רעקיטלעװעג ַא טימ ןסע ךיז טסצעז ּוד זַא: גר
 ;ריד רַאפ טסָאה ּוד ןעמעװ ןייטשרַאפ טּוג ּוטסלָאז
 רעד ןיא רעסעמ ַא ןײרַא ךיז טסקעטש ּוד םוראווי

 : ,לעק
 .רעסערפ ַא שטנעמ ַא טסיּב ּוד ּבױא
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 ,םילכַאמ ענייז ךָאנ ןרַאג טינ טסלָאי
 .ויּפש עשלַאפ זיא סָאד םורָאװ

 ;ךײר ןרעװ ּוצ ןרעטַאמ טינ ךיז טסלָאװ
 .סױרַא ריד סע גָאלש ןעניז ןּופ
 סע ויא ןיוש ןּוא ,ףיורעד ןגיוא ענײד ףיוא טסּבייה*

 ;ָאטינ
 ,ךיז סע טכַאמ ןעלגילפ ןכַאמ םורָאװ
 .למיה םּוצ טילפ סָאװ רעלדָא ןַא יו

 ַא טָאה סָאװ םעד ןּופ טיורּב סָאד ןסע טינ טסלָא
 ,גיוא זייּב

 ;םילכַאמ ענייז ךָאנ ןרַאג טינ טסלָאז ןּוא
 ײּב ןענעכערסיוא טלָאװ רע יװ ױזַא זיא סע םורָאװי

 ;ךיז
 ,ריד ּוצ רע טגָאז "!קנירט ןּוא סע,
 .ריד טימ טינ זיא ץרַאה ןייז רעּבָא
 ּוטסעװ ,ןסעגעגפיוא טסָאה ּוד סָאװ ןסיּב ןידי

 ,ןכערּבסױא
 .דײר עסיז עניײד טכַארּבעגסױא טסיזמּוא טסָאה ןּוא

 ,ןדער טינ ּוטסלָאז ןרַאנ םעד ןּופ ןרעיוא יד ןיא*
 עניײד ןּופ לכׂש םעד ןטכַארַאפ טעװ רע םורָאװ

 .רעטרעװ

 ,ןטײצרַאפ ןּופ ץענערג םעד ןקּוררעּביא טינ טסלָאז*
 ;ןײגנײרַא טינ ּוטסלָאז םימֹותי ןּופ רעדלעפ יד ןיא ןּוא
 ,קרַאטש זיא רעזיײלסיוא רעײז םורָאװ;י

 .ריד ןגעקַא גירק רעײז ןעמעננָא ךיז טעװ רע

+ 
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 עט עא עו עא עי

 ,רסּומ ּוצ ץרַאה ןיד ּוצ גיילי = |
 .טײקידנַאטשרַאפ ןּופ רעטרעװ ּוצ-ןרעיוא ענייד ןּוא = }

 ;לנניא םעד ןּופ ףָארטש ןדיימרַאפ טינ טסלָאז* = |
 טינ רע טעװ ,טּור רעד טימ ןגָאלש םיא טסעװ ּוד זַא = }
 .ןּברַאטש |
 ,טּור רעד טימ ןגָאלש םיא טסעװ ּוד* }

 .דרערעטנּוא רעד ןּופ לעז ןייז ןייז ליצמ טסעװ ןּוא =

 ,גולק ןייז טעװ ץרַאה ןיד זַא ,ןּוז ןיימ:*
 .ןעיירפ ךיז ץרַאה ןיימ ךיוא טעװ

 0: ,ןלעװקנָא ןלעװ ןרינ עניימ ןּוא;*
  .טיײקיטכיר יד ןדער ןלעװ ןּפיל ענײד זַא

 .,עקידניז יד ןייז אנקמ טינ ץרַאה ןײד לָאוי
 .גָאט ןצנַאג ַא עקיטכרָאפסטָאג יד זױלּב רָאנ
 ,טצעל ַא ָאד ויא סע ,רָאװרַאפ םורָאװ;*

 .ןרעװ ןטינשרַאפ טינ טעװ גנּונעּפָאה ןייד ןּוא

 ,גולק רעװ ןּוא ,רעניימ ןּוז ,ּוצ רעהיי
 .ץרַאה ןייד געװ ןפיוא ריפ ןּוא =
 ,ןײװ ןפיוז סָאװ יד ןּופ ןייז טינ טסלָאי

 . :שילפ טימ ןָא ךיז ןסערפ סָאװ יד ןּופ
 .טמערָארַאפ טרעװ רעפיוז ַא ןּוא רעסערפ ַא םורָאװיז |

 .יירעפעלש ןָא טדיײלק סעטַאמש ןּוא =
 ,ןרָאּבעג ךיד טָאה סָאװ רעטָאפ ןייד ּוצ רעה* -

 .טלַא זיא יז זַא רעטּומ ןייד ןטכַארַאפ טינ טסלָאז ןּוא
 -- ןפיוקרַאפ טינ סע טסלָאז ןּוא תמא ףיוק*

 ! .טײקידנַאטשרַאפ ןּוא ,רסּומ ןּוא ,המכח = }
 ,קידצ םעד ןּופ רעטָאפ רעד ןָא טלעװק ןלעװק*+
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 טימ ךיז טיירפ םכח ַא ןרָאּבעג טָאה סָאװ רעד ןּוא
 .םיא

 ,רעטּומ ןיד ןּוא רעטָאפ ןייד ןעיירפ ךיז לָאז
 .ןרעניװעג ןייד ןלעװק לָאז ןּוא

 ,ץרַאה ןײד ,ןּוז ןיימ ,רימ ביג
 .ןגעװ עניימ ןטיה ןלָאז ןגיוא ענייד ןּוא
 ,הנֹוז ַא זיא ןּבָארג רעפיט ַא םורָאװײי
 - .עדמערפ יד ויא ּבּורג עגנע ןַא ןּוא
 ,רעּבױר ַא יװ יז טרעיױול ּוצרעד**

 .ןשטנעמ יד ןשיװצ רעשלעפ טרעמ ןּוא

 ?ײװ זיא ןעמעוו ייּב ?יִא זיא ןעמעוו ייבי
 ?גָאלק ןעמעװ ײּב ?גירק ןעמעוו יב
 ?ןדנּוװ עקיטסיזמּוא ןעמעוו ייּב
 | ?ןגיוא עטיור ןעמעו יב
 ,ןײװ םייּב ךיז ןקיטעּפש סָאװ יד ייבי

 .קנַארטשימ םעד ןכּוזרַאפ ןעמּוק סָאװ יד יב
 ,ךיז טלטיור רע יװ ןײװ ןפיוא ןקּוק טינ טסלָאזיי

 ,ּברַאפ ןייז סוָּכ ןיא טלגיּפש רע יװ
 .ּפָארַא קיטַאלג ךיז טשטילג רע יװ
 ,ןסײּבנײַא גנַאלש ַא יװ רע טעװ ףוָס ןייז ןיאי*

 .ןטפיגרַאפ רע טעװ רעטָאנ ַא יװ ןּוא
 ,ןכַאז עדמערפ ןעז ןלעװ ןגיוא ענייד**

 ;טײקטרעקרַאפ ןדער טעװ ץרַאה ןייד ןּוא
 ,םִי ןטימ ןיא טגיל סָאװ רענייא יװ ןייז טסעװ ןּוא*+

 .טסַאמ ץיּפש ַא ףיוא טגיל סָאװ רענייא יװ רעדָא
 ,ןָאטעג ײװ טינ טָאה ךימ ןּוא ,ןגָאלשעג ךימ ןּבָאה יז;

 ;טריּפשעג טינ ּבָאה ךיא ןּוא ,טּפַאלקעצ ךימ ןּבָאה יז
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 רעדיװ ךָאנ סע ךיא לעװ ,סיוא ךיז ךיא רעטכינ ןעו
 ."ןכוו

 ,טײל עזייּב אנקמ ןייז טינ טסלָאז ךכ
 ,ייז טימ ןייז ּוצ ןרַאג טינ טסלָאז ןּוא
 ,ץרַאה רעײז טכַארט גנוטסיװרַאפ םורָאװי

 .ןּפיל ערעײז ןדער קילגמּוא ןּוא

 ,טיוּבעג זיוה ַא טרעװ המכח טימ*
 ;טקיטסעּפַאּב סע טרעװ טײקידנַאטשרַאפ טימ ןּוא
 טליפעגנָא ןרעמַאק יד ןרעװ טפַאשנעק ךרּוד ןּוא+
 .סטוג ןכַאלּביל ןּוא ןרעײט ײלרעלַא טימ

 ,טכַאמ ןיא זיא ןַאמ רעגּולק ַא*
 ;הרּובג עקרַאטש ַא טָאה טפַאשנעק טימ שטנעמ ַא ןּוא
 ,המחלמ ןייד ןריפנָא ּוטסּומ תולּוּבחּת טימ םורָאװ'

 .םיצעֹוי ליפ ךרּוד טמּוק ףליה ןּוא

 ,המכח זיא ןרַאנ םעד רַאפ ךיוה ּוצי
 .ליומ ןייז טינ רע טנפע רעיוט ןיא

 ,סטכעלש ןָאט ּוצ טרעלק סָאװ רעד*
 .שטנעמ רעקיליװוייּב ןפּורכָאנ ןעמ טעװ םיא

 ,דניז זיא ןרַאנ םעד ןּופ שינעטכַארט ידי
 .רעטעּפש רעד זיא ןשטנעמ יב טיײקידרעװמּוא ןַא ןּוא

 ,טיונ ןּופ גָאט ןיא ּפָא ךיז ּוטסזָאליי
 .רעּפַאנק ַא חֹוּכ ןיײד זיא

 ,טיוט םּוצ ןעמּונעג ןרעװ סָאװ יד ליצמ ייזיי
 טסנעק ּוד ּבױא ,ןעגרה םּוצ עטײרּבעגנָא יד ןּוא

 .ןטלַאהּפָא
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 טינ ןּופרעד ךָאד ןּבָאה רימ, :ןגָאז טסעװ ּוד זַאיי
 -"טסּוװעג

 טעװ רע רעצרעה יד ןּופ רעשרָאפ רעד ,רָאװרַאפ
 ,ןקרעמ

 ,ןסיװ טעװ רע ,לעו ןַײד ןּופ רעטיה רעד ןּוא
 .םיׂשעמ ענייז טיול ןכַאלטיא ןרעקמּוא טעװ ןּוא

 ,טּוג זיא סע לײװ ,קינָאה ,ןּוז ןיימ ,סע*
 ;ןעמּוג ןײד רַאפ סיז זיא סָאװ טפַאזקינָאה ןּוא

 ,לעו ןייד רַאפ המכח זיא ,ןסיװ ײז ,ױזַאי+
 ,טצעל זעטּונ ַא ןייז טעװ ןענּופעג יז טסָאה ּוד זַא
 .ןרעװ ןטינשרַאפ טינ טעװ גנּונעּפָאה ןײד ןּוא

 ,קידצ םעד ןּופ גנּוניֹוװ רעד ףיוא ,עשר ,ןרעיול טינ טסלָאז*
 ;טרָארעױה ןייז ןטסיװרַאפ טינ טסלָאז
 ,ףיוא טייטש ןּוא ,קידצ רעד טלַאפ לָאמ ןּביז םורָאװ;*

 .קילגמּוא ןיא טלכיורטשעג ןרעװ םיעשר יד ןּוא

 ,ןעיירפ טינ ךיז ּוטסלָאז ,טלַאפ אנֹוׂש ןייד זַאיי
 ןלעװקנָא טינ לָאז ,טלכיורטשעג טרעװ רע זַא ןּוא

 ;ץרַאה ןײד
 ןיא ןייז טכעלש טעװ סע ןּוא ,ןעז טעװ טָאג םורָאװ'י

 ,ןגיוא ענייז
 .ןרָאצ ןייז םיא ןּופ ןרעקּפָא טעװ רע ןּוא

 ,רעּוטסטכעלש יד ןגעװ ןרעגרע טינ ךיז טסלָאז*
 ;םיעשר יד ןייז אנקמ טינ טסלָאז
 ,טצעל ןייק ןּבָאה טינ טעװ רעטכעלש רעד םורָאװ'י

 .ןרעװ ןשָאלעגסױא טעװ םיעשר יד ןּופ טכיל סָאד

 ,ךלמ ןרַאפ ןּוא ,ןּוז ןיימ ,טָאג רַאפ ארֹומ ּבָאהי
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 ;ןשימ טינ ךיז ּוטסלָאז רעשרעדנַארעּביא טימ
 ,ךָארּב רעײז ןעמּוק טעװ גנילצּולּפ םורָאװ*

 ?ױדײּב יז ןּופ קילגמּוא סָאד סײװ רעװ ןּוא

 .םימכה יד ןופ ןלנַיזעקיהאד יד ךימ

 .סטּוג ןייק סױרַא טינטמּוק טּפשמ ַא ןיא ןעװענַאש ןּופ

 ,"טכערעג טסיּב ּוד ,:ןקידלּוש םּוצ טגָאז סָאװ רעד**
 .תומּוא םיא ןכּולפ ,רעקלעפ םיא ןטליש
 ,ליֹוװ זיא יז ,קיטכיר ןטּפשמ סָאװ יד רעּבָאי

 .סטּוג ןּופ הכרּב ַא טמּוק ײז ףיוא ןּוא

 ןשּוק ןעמ ףרַאד ןּפיל ידי
 .דײר עקיטכיר יד טרעפטנע סָאװ םעד

 ,טעּברַא ןייד ןסיורעד טכיררַאפײי
 ,דלעפ ןפיוא ּוצ ריד סע טײרג ןּוא

 .זיוה ןײד ןעיוּב ּוטסלָאז ךָאנרעד

 ַא ןָא רבח ןייד ןגעקַא תודע ןַא ןייז טינ טסלָאויי
 ,סָאװרַאפ

 .ןּפיל ענייד טימ ןרַאנ ןּוא
 לעװ יװַא ,ןָאטעג רימ טָאה רע יװ, :ןגָאז טינ טסלָאז*

 ;ןָאט םיא ךיא
 ."ןָאט ןייז טיול ןרעקמּוא ןשטנעמ םעד לעװ ךיא

 יײּברַאפ ךיא ןיּב ןַאמ ןליופ ַא ןּופ דלעפ ַא ייּברַאפײי
 ,ןעגנַאגעג

 :לכׂש ןָא ןשטנעמ ַא ןּופ ןטרָאגנַײװ ַא ייּברַאפ ןּוא

 טימ ןסקַאװרַאפ ןעװעג ןצנַאג ןיא זיא סע טשרעיי
 ,רענרעד
 .ךלמ ןגעק ךיז ןלעטש סָאװ יד ןּוא טָאנ ןגעק ךיז ןלעטש סָאװ יד .ה .ד =
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 עדליװ טימ טקעדַאּב ןעװעג זיא ךעלפרעּביוא ןייז
 ,ןסקעװעג

 .ןלַאפעגניַא ןעװעג זיא םַאצ רענרענייטש ןייז ןּוא
 ,ןצרַאה ןיא ןעמּונעגנײרַא רימ ןּוא ,טקּוקעג ּבָאה ךיא**

 | .רסּומ ַא ןעמּונעג ןּוא ,ןעזעג ּבָאה ךיא
 ,ןעלמערד לסיּב ַא ךָאנ ,ףָאלש לסיּב ַא ךָאנ;*

 -"טנעה עטגײלרַאפ טימ ןגיל לסיּב ַא ךָאנ
 ,טײקמערָא ןייד טעװ ליחייג ַא יװ ןעמּוק ןּוא*

 .ןַאמ רעטרעצנַאּפעג ַא יװ טיונ ןייד ןּוא

 ,ןהמלש ןּופ רעטרעװכירּפש ןענייז עקיזָאדיד ךיואי הכ
 ןּבָאה הדּוהְי ןּופ ךלמ םעד הָיקזִח ןּופ טײל יד סָאװ
 | .ןּבירשעגרעּביא

 ,ךַאז ַא ןגרָאּברַאפ זיא טָאג ןּופ דובּכ רעדי
 .ךַאז ַא ןשרָאפסױא זיא םיכלמ ןּופ דובּכ רעד ןּוא

 ,טייקפיט ןיא דרע יד ןּוא ,ךייה ןיא למיה רעד?
 .ןשרָאפרעד ּוצ טינ זיא ,םיכלמ ןּופ ץרַאה סָאד ןּוא

 ,רעּבליז ןּופ תלֹוסּפ יד סױרַא םעני
 ;ילּכ ַא סױרַא טמּוק רעצלעמש םייּב ןּוא
 - ,ךלמ ןרַאפ ןּופ עשר םעד קעװַא םענ*

 .טײקיטכערעג ףיוא טסעפ ןייטש טעװ ןָארט ןייז ןּוא

 ,ךלמ ןרַאפ ןעלדנייש טינ ךיז טסלָאז'
 | ,ןייטש טינ ּוטסלָאז טײל עסיורג ןּופ טרָא םעד ןיא ןּוא
 יִורעהַא ףױרַא םּוק,:ןגָאז ריד לָאז עמ רעסעּב םורָאװי
 ,טשריפ םעד רַאפ ןרעדינרעד ךיד לָאז עמ רעדייא
 .ןעזעג ןּבָאה ןגיוא עניײד יו

 ,ןגירק ךיז קיטסַאה ןײגסױרַא טינ טסלָאזי



: 
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 ,ןּופרעד ףוָס םּוצ ןָאט ּוטסעװ סָאװ םורָאװ
 ?דנַאש ּוצ ןכַאמ ךיד טעװ רבח ןייד זַא
 ,רבח ןײד טימ גירק ןייד ךיז גירק'
 ;ןקעלּפטנַא טינ ּוטסלָאז דוָס סנדמערפ ַא רעּבָא
 ,ןעלדיז טינ ךיד לָאז רערעהּוצ רעד ידּכ"

 .ןרעװ ןעמּונעגקירּוצ טינ ןעק תוליכר ןייד םורָאװ

 ,םילּכדץּוּפ ענרעּבליז ןיא לּפע ענרעדלינ:י
 .ךַאז רעד ּוצ טדערעג טרָאװ ַא זיא

 דלָאניג ןּופ גנּוריצ ַא ןּוא גניריוא רענרעדליג ַאי*
 .רערעה ןּופ רעוא ןרַאפ רעגָאז-רסּומ רעגולק ַא זיא

 ,טינש ןּופ גָאט ןיא טלעק עקיאיינש יו;
 ;םיא ןקיש סָאװ יד רַאפ חילש רעטּבױלנַאּב ַא זיא
 .רַאה ןייז ןּופ לעז יד טקיװקרעד רע םורָאװ

 - ,ןגער ןָא טניוװ ןּוא סנקלָאװ:*
 ."הנּתמ רעשלַאפ ַא טימ ךיז טמיר סָאװ שטנעמ ַא זיא

 .רעד .טדערעגרלביא טרעה טײקנטלַאהעגנײַא טימ=

 ,טשריפ

 .ןייּב ַא טכערּבעצ גנוצ עכײװ ַא ןּוא

 רַאפ נּונעג זיא סע ליפ סע ,קינָאה ןענופעג ּוטסָאה;*
 | ,ריד

 סע ןּוא ,טימרעד ןטעזרעּביא טינ ךיז טסלָאז ידּכ
 .ןכערּבסױא

 ,רבח ןײד ןּופ זיוה ןיא ןטלעז סּופ ןייד ךַאמיי
 טנייפ ךיד ןוא ; ריד טימ ןרעװ טַאז טינ לָאז רע ידּכ

 .ןגירק
 ,טינ טיג רע סָאװ הנּתמ א טימ .ה .ד *
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 לייפ עפרַאש ַא ןּוא דרעווש ַא ןּוא גנַאטשכערּב ַאי*
 .רבח ןייז ףיוא תודע עשלַאפ טגָאז סָאװ שטנעמ ַא זיא

 סּופ רענעקנולעגסיוא ןַא ןּוא ןָאצ רענעכָארּבעצ ַא*
  ןּופ גָאט ןיא רעשלעפ םעד ןּופ גנורעכיזרַאפ יד זיא

 .טיונ

 ,גָאט ןטלַאק ַא ןיא דגּב םעד סיוא טּוט סָאװ רעד יוװיי
 ,ץלַאונױל ףיוא קיסע יװ
 רעדיל טגניז סָאװ רעד ױזַא
 .ןצרַאה ןקיטעמּוא ןַא רַאפ

 ,טיורּב ןסע םיא ּביג ,קירעגנּוה זיא אנֹוׂש ןײד זַא!י
 ;רעסַאװ ןעקנירט םיא ּביג ,קיטשרָאד זיא רע זַא ןּוא
 ,ּפָאק ןפיוא םיא ּוטסטיש ןליוק םורָאװי

 .ןלָאצַאּב ריד טעװ טָאג ןּוא

 ,ןגער טגנערּב טניװדךופצ-*
 .רעמינּפ עקיסָארדרַאפ גנוצ עטלעטשרַאפ ַא ןּוא

 ,ךַאד לקניװ ַא ףיוא ןעניֹוװ רעסעּב*+
 .ןרעגירק ַא ּבײװ ַא טימ זיוה ןייא ןיא רעדייא

 ,לעז רעטכַאמשרַאפ ַא רַאפ רעסַאװ עטלַאק**
 .דנַאל ןטײװ ַא ןּופ הרּוׂשּב עטּונ ַא זיא ױזַא

 םענּורּב רעקיּפמּוד ַא ןּוא ,לַאװק רעקיטיוק ַא*
 .עשר ןרַאפ ךיז טנייּב סָאװ קידצ ַא זיא

 ;טּוג טינ זיא ןסע קינָאה ליפ ףיעלד

 ,דובּכ םענעגייא םעד ןיײטשרַאפ טסייה דובּכ ןּוא

 רעיומ ַא ןָא טָאטש ענעכָארּבעגנײַא ןַאיי
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 ןייז רַאפ טלַאהּפָא ןייק ָאטינ סָאװ שטנעמ ַא זיא
 ,טימעג

 ,טינש ןיא ןגער יװ ןּוא ,רעמּוז םּוא יינש יו: ןכ
 .דובּכ ןרַאנ ןרַאפ טינ טסַאּפ ױזַא
 סָאװ ּבלַאװש ַא יװ ,טרעדנַאװ סָאװ לרעּפש ַא יו

 ,טילפ
 ךיז ףיוא ןעמּוקנָא הללק עטסיזמּוא ןַא ז ױזַא

 .ןײלַא

 ,לויא ןרַאפ םַאצ ַא ,דרעפ ןרַאפ שטייּב ַאי
 .ןרַאנ םעד ןּופ ןקּור ןרַאפ טּור ַא ןּוא

 ןײז יװ יװַא ןרַאנ םעד ןרעפטנע טינ טסלָאװ
 ,טײקשירַאנ

 .םיא ּוצ ךיילג ןרעװ טינ טסלָאז ךיוא ּוד ידּכ

 ,טײקשירַאנ ןייז קילדעװ ןרַאנ םעד רעפטנע*
 .ןגיוא ענייז ןיא םכח ַא ןייז טינ לָאז רע ידּכ

 ,ןָא ךיז טקנירט שינרעגרע טימ ,ּפָא ךיז טקַאה סיפ יד*
 .ןרַאנ ַא ןּופ טנַאה רעד ךרּוד ןכַאז טקיש סָאװ רעד

 ,ןקידעקניה םייּב ךיו ןעלּבמָאּב סיפ ידי
 .ןרַאנ ַא ןּופ ליומ ןיא לשמ ַא ןּוא

 ,רענײטש ןפיוה ַא ףיוא בוט-ןבָא ןײלק ַא יו"
 .ןרַאנ ַא דובּכ טיג עמ זַא ױזַא

 ,ןרוּכיש ַא ןּופ טנַאה רעד ןיא טמּוק סָאװ ןרָאד ַא'
 .ןרַאנ ַא ןּופ ליומ ןיא לשמ ַא זיא ױזַא

 ,ןָאטפיוא גנידצלַא ןעק רעקרַאטש רעדיי
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 ליװ ,ןרַאנ ַא ןטלַאהניײַא ליװ סָאװ רעד רעּבָא
 .גנוציילפ ַא ןטלַאהניײַא

 ,ץבַאקיימ ןייז ּוצ םּוא ךיז טרעק סָאװ טנּוה ַא יו
 .תושּפיט ןייז רַאנ רעד רעּביא טרוח

 - ,ןגוא ענייז ןיא םכח ַא זיא סָאװ ןשטנעמ ַא וטסעוי*
 ,םיא רַאפ יװ ןרַאנ ַא רַאפ גנונעפָאה רעמ ָאד זיא

 ,געװ ןיא ויא ּבייֵל דליוו ַא :טגָאז רעליופ רעד:*
 .ןסַאג יד ןיא זיא ּבייֵל ַא

 .טעּב ןייז ףיוא ךָאנ זיא רעליופ רעד ןּוא ,לננַא ריא ףיוא ןיוש ךיז טײרד ריט ידי
 ,לסיש ןיא טנַאה ןייז ןײרַא טקעטש רעליופ רעד זַאיי

 ,ליומ ןייז ּוצ ןגָארטּוצּוצ יז דימ ּוצ רע זיא

 ןגיוא ענייז ןיא רעגילק זיא רעליופ רעדי*
 .רערעפטנע עטייֵשעג ןעּביז ןּופ

 ,ןרעיוא יד רַאפ טנּוה ַא ןָא טמענ סָאװ רעד יוויי
 גירק ַא רעּביא "ךיז טציה סָאװ רעײגיײּברַאפ ַא זיא

 .סנייז טינ סָאװ

 / טפרַאװ סָאװ רענעגושמ ַא יי
 ,טוט ןּוא ,ןלייפ ,ןטייַש עקידענערּב

 ורבה ןייז ּפָא טרַאנ סָאװ שטנעמ רעד זיא יױזַאיי
 .זיולּב ךָאד ףיטש ךיא :טגָאז ןּוא

 ,רעייפ סָאד ךיז טשעלרַאפ ץלָאה ןָא*
 .גירק ףיוא טרעה רעצעהרעטנוא ןַא ןָא ןּוא

 ,רעייפ רַאפ ץלָאה ןּוא ,רַאשז רַאפ ןליוק*י
 .רֵּבִעְתִמ רֵבֹע :ליּפשטרָאװ *
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 ,טײרטש ַא ןדניצּוצנָא ףיוא רעגירק ַא שטנעמ ַא ןּוא

 יװ ןענייז רעצעהרעטנּוא םעד ןּופ רעטרעװ ידי
 ,סנסיּב עקַאמשעג

 ,ּבייל ןּופ ןרעמַאק יד ןיא ןרעדינ יז ןּוא

 ,םיײל ףיוא ןגױצַאּב רעּבליז קידתלוספ**
 .ץרַאה זייּב ַא ןּוא ןּפיל עסייה ןעניײז

 ,אנֹוׂש רעד ךיז טלעטשרַאפ ּפיל ןייז טימ*+
 .גורטַאּב ּוצ רע טײרג ךיז ןיא רעּבָא

 טינ םיא ּוטסלָאז ,לוָק ןייז קילעזטײל טכַאמ רע ןַא*
 : ,ןּביױלג |
 .ןצרַאה ןייז ןיא ןענַײז ןטײקידרעװמּוא ןּביז םורָאװ

 ,שינערַאנּפָא טימ האנׂש ןייז ןקעדרַאפ ךיז געמי*
 .םלֹוע ןַא רַאפ זייּב ןייז ןרעװ טקעלּפטנַא טעװ

 ,ןלַאפנײרַא ריא ןיא טעװ ,ּבּורג ַא טּבָארג סָאװ רעד
 ןרעקמּוא ךיז רע טעװ ,ןייטש ַא טלקייק סָאװ רעד ןּוא

 .םיא ּוצ
 ,ננוצ עשלַאפ ַא טנייפ טָאה רענעגָאלשרעד רעד**

 .ליומ טַאלג ַא טכַאמ טײקנלַאפעג רעּבָא

 ,גָאט ןקידעגרָאמ םעד טימ ןעמיר טינ ךיז טסלָאז ןכ
 .ןרעּבעג טעװ גָאט רעד סָאװ טינ טסײװ ּוד םורָאװ
 ,ליומ ןַײד טינ ןּוא ,רערעדנַא ןַא ןּביױל ךיד לָאז

 .ןּפיל ענייד טינ ןּוא ,רעדמערפ ַא
 ,דמַאז זיא אׂשמ ַא ןּוא ,ןייטש זיא רעוושי*
 ײז ןּופ רערעווש זיא ןרַאנ ַא ןּופ סעּכ רעד רעּבָא

 .ןדייּב
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 גנוציילפ ַא ןּוא ;ןרָאצמירג זיא קידמירַאּברעדמוא*
 ,סעּכ זיא

 !האנק רַאפ ןײטשַאּב ןעק רעװ רעּבָא
 ףרּוװרָאפ רענעּפָא ןַא רעסעּב*
 .טפַאשּביל ענעגרָאּברַאפ רעדייא
 ,טניירפ ןטּוג ַא ןּופ ןדנּוװ יד ןענייז קיצניני

 .אנֹוש ַא ןּופ ןשוק יד ןענייז טסַאל ּוצ ןּוא
 ,טפַאזקינָאה ףיוא טערט לעז עטַאז ַאז

 .סיז סרעטיּב ךַאלטיא זיא לעז רעקירעגנּוה ַא ןּוא
 ,טסענ ריא ןּופ טלגָאװרַאפ לגיופ ַא יו

 .םייה ןייז ןּופ טלגָאװרַאפ שטנעמ ַא זיא יױזַא
 ,ץרַאה סָאד טיירפרעד ךיורײװ ןּוא לייא:
 רעקיצרַאה ַא ךרּוד רבח ַא ןּופ טייקסיז יד ןכײלגסעד

 .הצע

 טניירפ ןטּוג סרעטָאפ ןײד ןּוא ,טניירפ ןטּוג ןיידי'
 ;ןוָאלרַאפ טינ וטסלָאז

 ןיא זיוה סרעדּורּב ןייד ןיא ןעמּוק טינ טסלָאז ןּוא
 ;ךָארּב ןייד ןּופ גָאט

 .רעדּורּב רעטײװ ַא רעדייא ןכש רעטנָאנ ַא רעסעּב

 ,ץרַאה ןיימ יירפרעד ןּוא ,ןּוז ןיימ ,גולק ײזיי
 טרעטסעל סָאװ םעד ןרעפטנע ןענעק לעװ ךיא ןּוא

 .ךימ

 ,ךיז רע טגרָאּברַאפ ,זייּב סָאד טעז רענולק רעדי*
 .טפָארטשעג ײז ןרעװ ,רעטײװ ןעיײג ןרַאנ יד

 ןַא רַאפ ןעװעג בֵרֶע זיא רע ּביוא דנּב ןייז ּוצ םעני*
 ,ןרעדנַא
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 .רעדמערפ רעד רַאפ ןוּכשמ ןייז םענ ןּוא

 ןכיוה יַא ףיוא טנײרפ ןטּוג ןייז טשטנעּב סָאװ רעד*
 ,ןעניגַאּב ירפ לוק

 .ןרעװ טנכערעג הללק ַא יװ םיא סע טעװ

 ;גָאט ןקידנגער ַא ןיא שינעפירט ענדונ ַא*
 .ךײלג ןענייז ,ןרעגירק ַא ּביײװ ַא ןּוא
 טניוו טלַאהַאּב ,יז טלַאהַאּב סָאװ רעד'*

 ,סיוא טיירש טנַאה רעטכער ןייז ןּופ לייא סָאד ןּוא
 ,ןזײַא טימ ןעמ טפיילש ןזיײַאי

 .ןרעדנַא םעד ןּופ ףרַאש םעד טפיילש שטנעמ ןייא ןּוא
 ןיז ןסע טעװ ,םיוּבנגײפ םעד טיה סָאװ רעדיי

 ,טכּורפ
 ,דובּכ ןּבָאה טעװ ,רַאה ןייז ףיוא טסַאּפ סָאװ רעד ןּוא

 ,םינּפ ַא ןגעק םינּפ ַא זיא רעסַאװ ןיא יו:
 .ןשטנעמ ַא ּוצ ןשטנעמ ַא ןּופ ץרַאה סָאד זיא ױזַא

 ,טַאז טינ ןרעװ טנּורגּפָא רעד ןּוא דרערעטנּוא יד"
 .טַאז טינ ןרעװ ןשטנעמ םעד ןּופ ןגיוא יד ןּוא

 ;דלָאג רַאפ ןוויואצלעמש ַא ןּוא ,רעּבליז רַאפ לגיט ַא*י
 .ּביול ןייז טיול שטנעמ ַא ןּוא

 טימ לסייטש ַא ןיא ןרַאנ םעד ןסיוטש טסלָאז ּוד ןעווי
 ,ץירג ןשיװצ רעזרעמ ַא

 :טײקשירַאנ ןייז םיא ןּופ ןָאטּפָא טינ ךיז טעװ

 ;ףָאש עניײד ןּופ ןעזסיוא סָאד ןענעק ּוטסלָאז ןענעקי
 ;סעדַאטס יד ףיוא גנּוטכַא ּבינ
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 ,םּוטכײר זיא קיּבײא ףיוא טינ םורָאװ+
 ?תורֹוד-רֹוד ףיוא ןיורק ַא ןעד זיא ןּוא
 ,ךיז טוײװַאּב זָארג עשירפ ןּוא ,ןטינשעגּפָא זיא יה יד**

 יד ןּופ רעכַאטײרק יד ןענייז טלמַאזעגנייַא ןּוא
 ,גרעּב

 ,גנּודײלק ןײד רַאפ ןייז ןסּפעש יד ןלעװי*י
 ;קעּב יד דלעפ ַא רַאפ ןלָאצַאּב ּוצ ןּוא

 -זייּפש ןייד רַאפ ןייז טעװ ךלימנגיצ גונעג ןּואיי
 ,טניזעגזיוה ןייד ןּופ ויּפש םעד רַאפ
 .ךַאלדײמטסניד ענײד רַאפ גנורענרעד ןּוא

 ,טינ טנָאי רענייק ןעװ טפיול עשר רעדי חכ
 .ּבייֵל רעגנּוי ַא יװ רעכיז ןענייז םיקידצ יד רעּבָא
 עריא ליפ ןענייז דנַאל ַא ןּופ ךערּברַאפ םעד ךרּודי

 ,ןרַאה
 טלַאה ,סײװ סָאװ ןַאמ ןקידנַאטשרַאפ ַא ךרּוד רעּבָא

 .דנַאטשַאּב רעד גנַאל ןָא

 ,עכַאװש יד טקירד סָאװ ןַאמערָא ןַא*
 .טיױרּב ןָא טזָאל סָאװ ןגערסקַאלש ַא זיא

 ,םיעשר יד ןּביױל ,הרֹוּת יד ןזָאלרַאפ סָאװ ידי
 .ייז טימ ךיז ןגירק ,הרֹוּת יד ןטיה סָאװ יד רעּבָא

 ,טײקיטכערעג טינ ןעייטשרַאפ ןשטנעמ עטכעלשי
 .ץלַא ןעײטשרַאפ ,טָאג ןכּוז סָאװ יד רעּבָא

 ,טײקכַאלרע ןייז טימ טייג סָאװ ןַאמערָא ןַא רעסעּבי
 זיא רע ןּוא ,םּורק ןעניײז ןגעװ ענייז סָאװ רעד רעדייא

 .רׁשֹוע ןַא
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 ,גנונרעל יד טיה ןּוז רעקידנַאטשרַאפ ַאי
 ,סרעסערפ טימ ךיז טרבח סָאװ רעד רעּבָא

 . .רעטָאפ ןייז טמעשרַאפ

 ,גנּורעמ ןּוא ןזניצ ךרּוד געמרַאפ ןייז טרעמ סָאװ רעד*
 .עמערָא ּוצ ןעקנעש טעװ סָאװ םעד רַאּפ סע טלמַאז

 יד ןרעה ּוצ ןּופ רעוא ןייז ּפָא טרעק סָאװ רעד"
 ,גנונרעל

 .טײקידרעװמּוא ןַא הליפּת ןייז וליפַא זיא

 ַא ףיוא עקיטרַאפטכער יד טריפרַאפ סָאװ רעד*
 ,געװ ןטכעלש

 ,ּבּורג רענעגייא ןייז ןיא ןלַאפנײרַא רע טעװ
 .סטוג ןּברַא ןלעװ עכַאלרע יד ןּוא

 ,ןגיוא ענייז ןיא םכח ַא זיא ןַאמ רעכייר רעדי'י
 .ךרּוד םיא טשרָאפ ןַאמערָא רעגּולק רעד רעּבָא

 ,הלּודג עסיורג ַא זיא ךיז ןעיירפ םיקידצ וַא
 ַא ןכוז ןעמ זּומ ,ףיוא ןעמּוק םיעשר זַא רעּבָא

 .ןשטנעמ

 ,ןקילנַאּב טינ טעװ ,דניז ענייז טקעדרַאפ סָאװ רעד:
 ,ייז טזָאלרַאפ ןּוא הדֹומ ךיז זיא סָאװ רעד רעּבָא

 .ןרעװ טמירַאּברעד טעװ

 ,דימּת טכרָאפ סָאװ ןשטנעמ םעד ּוצ ליֹווְ
 טעװ ץרַאה ןײז טרַאה טכַאמ סָאװ רעד ןּוא

 .זיּב ןיא ןלַאפנײרַא

 ,רעּב רעקירעגנּוה ַא ןּוא ,ּביֵל רעקימּורּב ַאי*

6 



 23-16 חכ ילשמ 8

 םערָא רעּביא טקיטלעװעג סָאװ עשר א זיא
 .קלָאפ

 ;ןעײרעּבױר ןיא סיורג זיא לכׂש ןיא קילעפ טשריפ ַא;*
 זיא ןיװעג ןכַאלרעמּוא טנייפ טָאה סָאװ רעד ןּוא

 .םימָי-ךירֲאַמ
 ,שפנ ַא ןּופ טּולּב סָאד ךיז ףיוא טָאה סָאװ שטנעמ ַא*י

 .ןיטשיײּב טינ םיא טעװ עמ ,ּבּורג ןזיּב ןפיול טעװ
 ,ןרעװ ןפלָאהעג טעװ ךַאלרע טײג סָאװ רעד'*

 ןלַאפ טעװ ,םּורק ןענײז ןגעװ ענייז סָאװ רעד ןּוא
 .לָאמ ןייא טימ

 טיױרּב ןּבָאה טעװ דרע ןייז טעּברַאַאּב סָאװ רעדי*
 ,טַאז ּוצ

 טַאז טעװ ןכַאז עטסּוּפ ךָאנ ךיז טגָאי סָאװ רעד ןּוא
 .תולַד טימ ןייז

 ,תוכרּב ליפ טגירק שטנעמ רעכַאלרע ןַאי
 טינ טעװ ןרעװ ךייר ךיג ליװ סָאװ רעד רעּבָא

 .טַאלג ןעמּוקּפָא

 ,סטּוג ןייק סױרַא טינ טמּוק ןעװענַאש ןופ*י
 רעד ךיז טקידניזרַאפ טיורּב לקיטש ַא םּוא רעּבָא

 .שטנעמ

 טינ ַא שטנעמ ַא ויא םּוטכײר ךָאנ טעװַאהרַאפיי
 ,רעניגרַאפ

 .םיא ףיוא ןעמּוק טעװ טיונ יד זַא טינ סײװ רע ןּוא

 ןעניפעג רעטעּפש טעװ ,ןצימע טפָארטש סָאװ רעד*י
 ןח רעמ
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 .ןלעפ טינ טעװ ןַאמערַא םעד טיג הערי

 ןגירק טעװ ,ןגיוא ענײז טסליוהרַאפ סָאװ רעד רעבָא

 ,ןקַאנ ןיײז טרַאה טכַאמ סָאװ רעטרסּומעג ַא שטנעמ ַא' טכ
 , יי

: 

 ישעי סָא
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 .סע טרעטשעצ תונּתמ ףיוא ןלעּב רעד ןּוא

 ,רבח ןייז טעפנח סָאװ שטנעמ רעד*

 .טירט עניַיז רַאפ ץענ ַא סיוא טײרּפש

 זיא ןשטנעמ ןטכעלש םעד ןּופ ךערּברַאפ םעד ןיא'
 ,גנּולכיורטש ַא

 .ךַאלײרפ זיא ןּוא טגניז קידצ רעד רעּבָא

 ,עמערָא יד ןּופ טכער סָאד סײװ קידצ רעדי
 .ןסיוװו ּוצ טינ ךיז טרעמיק עשר רעד

 ,טָאטש יד ףױאנוָאלּב טָאּפש ןּופ טייל;
 .ןרָאצ םעד ּפָא ןטלַאה עגולק רעּבָא

 ,ןרַאנ ַא טימ טהנעט שטנעמ רענּולק ַא זַאי
 טינ רע טָאה ,טלכיימש רע ייס ,ךיז טרעזייּב רע ייס

 .תחנ ןייק

 ,ןקידלּושמּוא םעד טנייפ ןּבָאה טײל עקיטּולּביי
 .םיא ךָאנ ןרַאג עקיטרַאפטכער יד רעּבָא

 ,רַאנ רעד סױרַא טזָאל טימעג ץנַאג ןייז'י
 .קירּוצ סע טלַאה םכח רעד רעּבָא

 ,ןגיל ןּופ דײרעג ּוצ טכרָאה סאוו רעקיטלעװעג ַאי*
 .םיעשר םיתרשמ ענייז עלַא ןענייז

 ןָא ךיז ןסיוטש רעקירד רעד ןּוא ןַאמערָא רעד!
 ,רעדנַאנײא
 .טָאג זיא ןגיוא סנעדייּב ןּופ רעטכײלרעד רעד רעּבָא

 ,עמערָא יד תמא טימ טּפשמ סָאװ ךלמ ַא;*
 .קידנעטש ןײטשַאּב ןָארט ןייז טעװ
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 ,המכח ןּבינ רסּומ ןּוא טּור יד;
 .רעטּומ ןייז דנַאש טגנערּב לגניא טוָאלעגזול ַא ןּוא

 ,ךערּברַאפ ךיז טרעמ ,ךיז ןרעמ םיעשר יד וַאי*
 .הלּפמ רעײז ןעז ןלעװ םיקידצ יד רעּבָא

 ,תחנ ןָאטנָא ריד טעװ רע ןּוא ,ןּוז ןייד ףָארטשיי
 .לעו ןייד ּוצ גונעּת ןּבעג ןּוא

 ,טרעדליװרַאפ קלָאפ סָאד טרעוו גנּואעז ַא ןָאיי
 !םיא ּוצ זיא ליֹוװ זַא ,הרֹוּת יד טיה סָאװ רעד ןּוא

 ,ןרעװ טרסּומעגסױא טינ טכענק ַא ןעק רעטרעװ טימיי
 .טינ רע טעװ ןגלָאפ רעּבָא ,ןייטשרַאפ געמ רע םורָאװ

 ,רעטרעװ ענייז טימ קיטסַאה ןשטנעמ ַא ּוטסעזיי
 .םיא רַאפ יװ ןרַאנ ַא רַאפ גנונעפָאה רעמ ָאד זיא

 ,טכענק ןייז טנגּוי ןּופ טלטרעצרַאפ סָאװ רעדיי
 .רַאהרעּבױא ןַא ןרעװ ףוָס םּוצ רע טעװ

 ,גירק ןָא טכַאמ שטנעמ רעקידנרָאצ ַאי*
 .ןכערּברַאפ ליפ טײנַאּב ןסעּכ ַא ןּוא

 ,םיא טרעדינרעד ןשטנעמ ַא ןּופ הואג יד*י
 .דובּכ ןגירק טעװ טימעג ןיא לפש זיא סָאװ רעד ןּוא

 :ןײלַא ךיז אנֹוׂש ַא זיא ,בנג ַא טימ ךיז טלײט סָאװ רעד**
 .סיוא טינ טגָאז ןּוא ,הללק יד טרעה רע

 .,גנולכיורטש ַא טנייל ןשטנעמ ַא רַאפ ארֹומיי
 טרעװ ,טָאג ףיוא ךיז טרעכיזרַאפ סָאװ רעד רעבָא

 .טצישַאּב
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 ,רעקיטלעװעג םעד ןּופ םינּפ םעד ןכּוז ליפ**
 .טּפשמ סנשטנעמ םעד זיא טָאג ןּופ רעּבָא

 ןופ ןַאמ רעד זיא םיקידצ יד ײּב טײקידרעװמּוא ןַאיי
 ,טכערמּוא

 ןייז סָאװ רעד ,םיעשר יד ײּב טיײקידרעװמּוא ןַא ןּוא
 .ךײלג זיא געװ

 .רסּומ ַא ;ןהֹקָי ןּופ ןּוז םעד רּוגָא ןּופ רעטרעװ ידי ֹל

 ,ןלָאיתיא ּוצ טגָאזעג טָאה ןַאמ רעד
 :ןלּכּוא ןּוא ןלָאיתיא ּוצ
 ,ןכַאלטיא ןּופ רעטּבערגרַאפ ןיּב ךיא ,רָאװרַאפ:

 ,ןשטנעמ ַא ןּופ טײקידנַאטשרַאפ ןייק טינ ּבָאה ךיא ןּוא
 ,המכח ןייק טנרעלעג טינ ּבָאה ךיא ןּואי

 .ןסיװ ךיא לָאז ןקילײה ןּופ גנונעקרעד זַא
 !טרעדינעגּפָארַא ןּוא ,למיה ןפיוא ףױרַא זיא רעוו*
 !ןטסיופ ענייז ןיא טניװ םעד טלמַאזעג טָאה רעװ
 ?ךּוט ַא ןיא ןרעסַאװ יד ןדנּוּבעגנײַא טָאה רעװ
 .?דרע רעד ןּופ ןקע עלַא טלעטשענפיוא טָאה רעװ
 ?ןעמָאנ ןייז זיא סָאװ
 ?טסײװ ּוד ּביוא ,ןּוז ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד זיא סָאװ ןּוא

 ;טרעטײלעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ ךַאלטיא*
 .םיא ןיא ךיז ןציש סָאװ יד רַאפ דליש ַא זיא רע
 ,רעטרעװ עניײז ּוצ ןגײלּוצ טינ טסלָאז

 ןּבײלּב טסעװ ןּוא ,ןטלַאהרָאפ טינ ךיד לָאז רע ידּכ
 .רענגיל ַא

 ,היד יב ךיא טעב ןכעו יוובי
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 ךיא רעדײא רימ ןּופ ןדײמרַאפ טינ יז טסלָאז
 :ּברַאטש

 ןופ רעטײװרעד ןגיל ןּופ רעטרעװ ןּוא טיײקשלַאפ*
 ;רימ

 ,ןּבעג רימ ּוטסלָאז תורישע טינ ןּוא טײקמערָא טינ
 ;שינעמּוקסיױא ןיימ רַאפ טיױרּב טימ ךימ וייּפש
 ,טַאז ּוצ ןרעװ טינ לָאז ךיא ידּכ'

 ?טָאג זיא רעװ :ןגָאז ןּוא ,ןענעקיײל ןּוא
 ,םערָא ּוצ ןרעװ טינ לָאז ךיא ידּכ ןּוא
 .טָאג ןיימ ןּופ ןעמָאנ םעד ןרירנָא ןּוא ,ןעבנג ןּוא

 ,רַאה ןייז רַאפ טכענק ַא ןרסמרַאפ טינ טסלָאז"
 ךיז טסעװ ןּוא ,ןטליש ךיד טעװ רע םורָאװ

 .ןקידלּושרַאפ

 ,רעטָאפ ןייז טליש סָאװ רוָד ַא ןַארַאפ*
 .רעטּומ ןייז טינ טשטנעּב ןּוא
 ,ןגיוא ענייז ןיא ןיײר רוָד ַא ןַארַאפ*

 .ןשַאװעגּפָא טינ טיוק ןייז ןּופ ןּוא
 !ןגיוא ענייז ןענייז ךיוה יװ --רוָד ַא ןַארַאפי

 !ןּביוהעגפיוא יװ ןעמערּב ענייז ןּוא
 ,ןדרעװש ןעניײז ןיײצ ענייז סָאװ רוָד ַא ןַארַאפ:*

 ,סרעסעמ ,רענײצקַאּב ענײז ןּוא
 ,דנַאל ןסיוא עמערָא יד ןרעצרַאפ ּוצ
 .ןשטנעמ ןשיװצ ןּופ םינויבא יד ןּוא

 וּביִג!ּבינ,:רעטכעט ײװצ ןַארַאפ :ןהקּולַע ןּופי*
 ,טַאז טינ ןרעװ סָאװ ײרד ןַארַאפ
 :"גונעג, טינ ןגָאז סָאװ ריפ
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 ,יורפ רעד ןּופ טכַאמ יד ,דרערעטנּוא ידי
 ,רעסַאװ טימ טַאז טינ טרעװ סָאװ דרע יד
 ."גונעג , טינ טגָאז סָאװ רעייפ סָאד ןּוא

 ,רעטָאפ ַא ןּופ טָאּפש סָאװ גיוא סָאדיי
 ,רעטּומ ַא ןכרָאהעג ּוצ טכַארַאפ ןּוא
 ,לָאט ןּופ ןּבָאר יד ןקיּפסױא סע ןלָאז
 .רעלדָא ןּופ רעדניק יד ןסעפיוא סע ןלָאז ןּוא
 ,רימ ןּופ ןליוהרַאפ ןענייז סָאװ ירד ןַארַאפ

 :טינ יז ײטשרַאפ ךיא סָאװ ריפ ,ָאי
 ,למיה ןיא רעלדָא ןּופ געװ רעדי*

 ,זלעפ ַא ףיוא גנַאלש רעד ןּופ געװ רעד
 ,םי ןטימ ןיא ףיש ַא ןּופ געוװ רעד
 .יורפננּוי ַא טימ ןַאמ ַא ןּופ געװ רעד ןּוא
 :עטּפאֹונ ַא יורפ ַא ןּופ רעגייטש רעד זיא ױזַא*

 ,ליומ ריא ּפָא טשיוו ןּוא טסע יז
 .זיּב ןייק ןָאטעג טינ ּבָאה ךיא :טגָאז ןּוא
 ,דרע יד טרעטיצ ןעיירד רעטנואיג

 ;ןטלַאהסיוא טינ יז ןעק ןריפ רעטנּוא ,ָאי
 ,ךלמ ַא טרעװ רע זַא ,טכענק ַא רעטנּואי

 ;טַאז ּוצ טיורּב טָאה רע זַא ,לווונמ ַא ןּוא
 ,ןַאמ ַא טגירק יז זַא ,רעסואימ ַא רעטנואי

 .עטנרַאה ריא טעשרי יז זַא ,טסניד ַא ןּוא

 ,דרע רעד ףיוא עטסנעלק יד ןעניײז ריפ*+
 :םימכח עטסגילק יד ןענייז יז ןּוא
 .,קרַאטש טינ קלָאפ ַא ןענייז סעקשזַארּומ יד**

 ;זײּפש רעַײז רעמּוז םּוא ןָא ןטײרג ײז ןּוא
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 ,קיטכַאמ טינ קלָאפ ַא ןענייז סלגיניק ידי
 ;ויוה רעײז זלעפ ןיא ןכַאמ יז ןּוא
 ,ןקירעשײה יד ייּב ךלמ ןייק ָאטיניי

 ;עלַא תונחמ ןיא סױרַא ןעײג ײז ןּוא
 ,ןעמעננָא טנעה יד טימ ּוטסנעק ןיּפש ידי

 .ןצַאלַאּפ עכַאלגיניק ןיא זיא יז ןּוא

 ,טָארט םענייש ַא ןּבָאה ירד
 :ןייש ןעײג ריפ ,ָאי
 ,תויח יד ןשיװצ רעטסקרַאטש רעד ,ּבײל רעד**

 ;םענײק רַאפ ּפָא טינ ךיז טרעק סָאװ
 ;קָאּב רעד ןּוא ,טנּוהטכַאי רעד*י

 .דנַאטשַאּב ןייק םיא ןגעק ָאטינ סָאװ ,ךלמ רעד ןּוא

 ,ךיזןעמענרעּביא ךרּוד טסואימרַאפ ךיז טסָאה ּוד ּביוא--
 ןפיוא טנַאה יד ּוט ,טנײלרעּביא טסיּב ּוד ּביוא ,זיא

 .ליומ
 ,רעטּוּפ סױרַא טננערּב ךלימ ןקירד םורָאװ=*

 ,טּולּב סױרַא טגנערּב זָאנ יד ןקירד ןּוא
 .גירק סױרַא טגנערּב ןרָאצ ןקירד ןּוא

 ןייז סָאװ רסֹומ ַא ,לָאומל ךלמ ןּופ רעטרעװ ידי אל
 .טנרעלעג םיא טָאה רעטּומ
 ,בײל ןיימ ןּופ ןּוז ,ןיינ ןּוא !ןּוז ןיימ ,ןיינ*

 ;םירדנ עניימ ןּופ ןּוז ,ןיינ ןּוא
 ,חֹוּכ ןייד רעּבַײװ ףיוא ןּבעגקעװַא טינ טסלָאוװי

 .םיכלמ םּוא טגנערּב סָאװ ףיוא ןגעװ ענײד ןּוא :
 ,לַאּומל ,םיכלמ רַאפ טיני '

 ,ןײװ ןעקנירט זיא םיכלמ רַאפ טינ
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 !קנַארטעג ןטשריפ רַאפ ּוװ ןּוא
 ,ץעזעג סָאד ןסעגרַאפ ןּוא ןעקנירט טינ ןלָאז ײז ידּכי

 .עטקירדעג עלַא ןּופ טּפשמ םעד ןעײרדרַאפ ןּוא
 ,םענערָאלרַאפ םּוצ קנַארטעג טיני

 .טימעג ןיא עטרעטיּברַאפ יד ּוצ ןײװ ןּוא
 ,טײקמערָא ןייז ןסעגרַאפ ןּוא ןעקנירט רע לָאז

 .ןעקנעדעג טינ רעמ שינרעטַאמ ןייז ןּוא
 ,ןעמּוטש םעד רַאפ ליומ ןייד ןפעי
 .עקיאייגרַאפ עלַא ןּופ טכער םעד רַאפ
 ,טײקיטכערעג טימ טּפשמ ,ליומ ןייד ןפעי
 .ןויבא םעד ןּוא ןַאמערָא םעד טכער ּוט ןּוא

 !ןעניפעג ןעק רעװ ליח"תֶשַא ןַאייא
 .טרעװ ריא זיא לרעּפ ןּופ רעכעה ןּוא

 ,ריא ףיוא ךיז טרעכיזרַאפ ןַאמ ריא ןּופ ץרַאה סָאד:י!ב

 .םּוקנייַא ןייק טינ טלעפ םיא ןּוא
 וי טינ ןּוא סטּוג םיא טּוט יזי*

 .ןּבעל ריא ןּופ געט עלַא
 ,סקַאלפ ןּוא לָאװ ףיוא טכּוז יז* ד

 .טנעה עקיליװ עריא טימ טעּברַא ןּוא
 ,ןפישלדנַאה יד יװ ױזַא זיא יז*ה

 .טיורּב ריא יז טגנערּב ןטײװ רעד ןּופ
 ,טכַאנ ךָאנ ןעװ ףיוא טייטש יז ןּוא;* ו

 ,טניזעגזיוה ריא רַאפ וייּפש ּוצ טײרג ןּוא
 .ךַאלדײמטסניד עריא רַאפ שינעמּוקסיוא יד ןּוא

 ,סע טפיוק ןּוא ,דלעפ ַא טכַארטרַאפ יז'* ו
 ַא יז טצנַאלפ טנעה עריא ןּופ טכּורפ רעד ןּופ

 .ןטרָאגנײװ

| 
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 ,ןדנעל עריא טּפַארק טימ ןָא טרּוג יזיי ח
 .סמערָא עריא טקרַאטש יז ןּוא

 ,טּוג זיא טסנידרַאפ ריא זַא טקרעמ יזיט
 .טכיל ריא טרעװ טכַאנ ייּב ןשָאלרַאפ טינ

 ,דָארניּפש םּוצ יז טגייל טנעה עריא:' י
 .לדניּפש םעד ןטלַאה ןכעלפטנַאה עריא ןּוא
 ,ןַאמערָא םּוצ סיוא יז טײרּפש ךעלפטנַאה ריאיי כ

 .ןויבא םּוצ סיוא יז טקערטש טנעה עריא ןּוא
 ,יינש רַאפ טניזעגזיוה ריא ןגעװ ארֹומ טינ טָאה יזי:ל

 ןיא ןָאטעגנָא זיא טניזעגזיוה ץנַאג ריא םורָאװ
 .טנַאװעגטױר

 ,ךיז יז טכַאמ ןקעדיימ
 .שוּבלמ ריא זיא לַּפרּוּפ ןּוא ןענַײלנייפ

 ןַאמ ריא זיא ןרעיוט יד ןיא טנַאקַאּב* נ
 .דנַאל ןּופ עטסטלע יד טימ טציז רע ןעוװ

 ,טפיוקרַאפ ןּוא יז טכַאמ ךּוטנענַײל ַאי:ס = }
 .ןַאמסלדנַאה םעד ּוצ יז טלעטש ןעלטרַאג ןּוא |
 ,טוּבלמ ריא זיא טײקנײש ןּוא טײקרַאטשײע = }
 .גָאט ןקידרעטעּפש ןּופ טכַאל יז ןּוא |

 ,המכח טימ יז טנפע ליומ ריא:יפ
 .גנוצ ריא ףיוא זיא דָאנעג ןּופ גנונרעל יד ןּוא
 ,ויוה ריא ןּופ גנַאג םעד ךָאנ טקּוק יזיצ

 .טייקליופ ןּופ טיורּב סָאד טינ טסע יז ןּוא
 ,יז ןּביול ןּוא ףיוא ןעייטש רעדניק עריא:*ק

 :יז טמיר רע ןּוא -- ןַאמ ריא
 ,טפַאשהָירָּב ןָאטעגפיוא ןּבָאה רעטכעט ליפ}* ר

 ."רעּבירַא עלַא יז טסגייטש ּוד רעּבָא



 31--30 אל ילשמ

 ,קיטשינ זיא טײקנייש ןּוא ,רַאנּפָא ןַא זיא ןח*"ש
 .ןרעװ טמירעג לָאז יז ,ּבײװ עקיטכרָאפסטָאג ַא

 ,טנעה עריא ןּופ טכּורפ רעד ןּופ ריא טיניית
 .ןרעיוט יד ןיא ןעמיר יז םיׂשעמ עריא ןלָאז ןּוא
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 בויַא

 סָאװ ןקילנמּוא יד ןּוא טײקכײר ןּוא קילג סבֹויִא

 .םיא ףיוא ןעמּוק

 .גָאט ןייז טליש בֹויִא

 .םיא טרעפטנע יִנָמיֵּת רעד וַפילֲא

 .רעפטנע סבֹויִא

 .ןבֹויִא טרעפטנע יחּוש רעד דֵדֹלְּב

 .רעפטנע סבֹויִא

 .ןבֹויִא טרעפטנע יתָמַעַנ רעד רַפֹוצ

 .רעפטנע סבֹויִא

 .ןבֹויִא טרעפטנע יִנָמיֵּת רעד זַפילֶא

 .רעפטנע סבֹויִא

 .ןבֹויִא טרעפטנע יחּוש רעד דֵדֹלְּב

 .רעפטנע סבֹויִא

 .ןבֹויִא טרעפטנע יִתָמֲעַנ רעד רֵפֹוצ

 .רעפטנע סבֹויִא

 .ןבֹויִא טרעפטנע ינָמיֵּת רעד וַפילֶא

 .רעפטנע סבֹויִא

 .ןבֹויִא טרעפטנע יחּוש רעד דַדֹלְּב

 .רעפטנע סבֹויִא

 .ןבֹויִא טרעפטנע ןלַאכַרָּב ןּופ ןּוז רעד ּוהילָא

 .םערוטש ןּופ ןבֹויִא טרעפטנע טָאג

 .טָאג רַאפ ךיז טרעפטנערַאפ בֹויִא

 .הלּודג ןייז ןּוא קילג ןַײז ּוצ קירּוצ טמּוק בֹויָא
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 בֹויִא

 זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ץּוע דנַאל ןיא ןַאמ ַא ןעװעג זיא סע: א
 ךַאלרע ןעװעג זיא ןַאמ רעקיזָאדרעד ןּוא ;בֹויִא ןעװעג

 טרעקענּפָא ןּוא ,קיטכרָאפסטָאג ןּוא ,קיטרַאפטכער ןּוא
 םיא ײּב ןרָאװעג ןרָאּבעג ןענײז סע ןּואײ .סטכעלש ןּופ
 ןּביז ןעװעג זיא סנגײא ןייז ןּוא* .רעטכעט ײרד ןּוא ןיז ןּביז
 טרעדנּוה ףניפ ןּוא ,ןעלמעק טנזיוט ײרד ןּוא ,ףָאש טנזיוט
 רעײז ןּוא ,סנילעזײא טרעדנּוה ףניפ ןּוא ,רעדניר ןַאּפשעג
 ןּופ רעסערג ןעװעג זיא ןַאמ רעקיזָאדרעד ןּוא ;טכענק ךס ַא
 : .הרזמ ןּופ רעדניק עלַא

 יב טײצלָאמ ַא ןכַאמ ןּוא ןײג ןגעלפ ןיז ענייז ןּוא+
 ןפּור ןּוא ןקיש ןגעלפ ײז ןּוא ,גָאט ןיז ןיא זיוה ןיא ןכַאלטיא
 .ײז טימ ןעקנירט ּוצ ןּוא ןסע ּוצ ,רעטסעװש ירד ערעײז
 ךיז ןּבָאה טײצלָאמ םעד ןּופ געט יד יװ זַא ,ןעװעג זיא סע ןּוא*
 ײז טָאה ןּוא טקישעג בֹויִא טָאה יװַא ,טײרדענּמּורַא
 ןּוא ,ירפ רעד ןיא ןרעדעפ ךיז טגעלפ רע ןּוא ,טקילײהעג
 ,ןעמעלַא ײז ןּופ לָאצ רעד טול רעפּפָאדנַארּב ןעגנערּבפיוא
 רעדניק ענײמ ןּבָאה רשפא :טגָאזעג טָאה בֹויִא םורָאװ
 רעײז ןיא טָאג טרעטסעלעג ןּבָאה ײז ןּוא ,טקידניזעג
 .לָאמ עלַא ןָאט בֹויִא טנעלפ ױזַא .ןצרַאה

 ןענייז *טָאג ןּופ ןיז יד ןעװ ,גָאט רעד ןעװעג זיא סע ןּואי
 זיא ןטׂש רעד ךיוא ןּוא ,טָאג רַאפ ןלעטש ךיז ןעמּוקעג
 ןענַאװ ןּופ :ןטׂש םּוצ טגָאזעג טָאג טָאה" ..ײז ןשיװצ ןעמּוקעג
 :טגָאזעג טָאה ןּוא ,טָאג טרעפטנעעג ןטׂש רעד טָאה ?ּוטסמּוק
 .ריא ףיוא ןײגמּורַא ןּופ ןּוא דרע רעד רעּביא ןרעדנַאװ ןּופ

 .םיכָאלמ =
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 ןיימ ףיוא ןָאטעג טכַא ּוטסָאה :ןטׂש םּוצ טגָאזעג טָאג טָאהי
 ,דרע רעד ףיוא רע יװ ַאזַא ָאטינ זיא סע זַא ,ןבֹויִא טכענק
 ןוא קיטכרָאּפסטָאג ,קיטרַאפטכער ןּוא ךַאלרע ןַאמ ַא
 טרעפטנעעג ןטׂש רעד טָאהי ?סטכעלש ןּופ טרעקעגּפָא
 -סטָאג בֹויִא טסױמוא ןעד ןיא :טגָאזעג טָאה ןּוא ,טָאנ
 ןײז ןוא םיא טמַאצעגמּורַא טינ ּוטסָאה"י ?קיטכרָאפ
 טעּברַא יד ?םּורַא דנּור סנייז זיא סָאװ ץלַא ןּוא טניזעגזיוה
 זיא סנגײא ןייז ןּוא ,טשטנעּבעג וטסָאה טנעה ענייז ןּופ
 טשרָאקַא קערטש רעּבָא .דנַאל ןרעּביא טײרּפשרַאפ
 רע ּביוא ,סנייז זיא סָאװ סעּפע ןָא ריר ןּוא ,טנַאה ןייד סיוא
 טגָאזעג טָאג טָאה:= .ןרעטסעל ךיד םינּפ ןייד ןיא טינ טעװ
 רָאנ ,טנַאה ןײד ןיא סנייז זיא סָאװ ץלַא זיא טָא :ןטׂש םּוצ
 .טנַאה ןייד ןקערטשסיוא טינ ּוטסלָאז םיא ףיוא

 .טָאג רַאפ ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא ןטׂש רעד זיא
 ענייז ןּוא ןיז ענייז יװ ,גָאט ןייא ןעװעג זיא סע ןּוא;*

 ןטסטלע רעיײז ןּופ זיוה ןיא ןײװ ןעקנירט ןּוא ןסע רעטכעט
 טָאה ןּוא ,ןבֹויִא ּוצ ןעמּוקעג חילש ַא זיא יװַא= ,רעדּורּב
 .סנילעזייא יד ןּוא - ,טרעקַאעג ןּבָאה רעדניר יד :טנָאזעג
 ,רעָאבש ןלַאּפַאּב ןענייוי* ,ײז ןּבעל טרעטיפעג ךיז ןּבָאה
 ןגָאלשרעד ײז ןּבָאה ןעגנוי יד ןּוא ,ןעמּונעגּוצ יז ןּבָאה ןּוא
 ןענּורטנַא ןיּב ןײלַא ךיא רָאנ ןּוא ,דרעװש ןּופ ףרַאש ןטימ
 זיא ױזַא ,ךָאנ טדער רעד יװי* .ןגָאװצנָא ריד ןרָאװעג
 ןופ רעייפ ַא :טנָאזעג טָאה ןּוא ,רערעדנַא ןַא ןעמּוקעגנָא
 יד ןדנּוצעגנָא טָאה ןּוא ,למיה ןּופ ןלַאפעגּפָארַא זיא טָאג
 ךיא רָאנ ןּוא ,טרעצרַאּפ ײז טָאה ןּוא ,ןעגנּוי יד ןּוא ףָאש
 רעד יװ*  .ןגָאװצנָא ריד ןרָאװעג ןענּורטנַא ןיּב ןײלַא
 טָאה ןּוא ,רערעדנַא ןַא ןעמּוקעגנָא זיא ױזַא ,ךָאנ טדער
 ןענײז ןּוא ,תונחמ ײרד טכַאמעג ןּבָאה םידׂשַּכ :טגָאזעג

| 
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 יד ןּוא ,ןעמּונעגּוצ יז ןּבָאה ןּוא ,ןעלמעק יד ףיוא ןלַאפעגנָא
 רָאנ ןּוא ,דרעװש ןּופ ףרַאש ןטימ ןגָאלשרעד ײז ןּבָאה ןעגנוי
 רעד יװ= .ןגָאװצנָא ריד ןרָאװעג ןענּורטנַא ןיּב ןײלַא ךיא
 טָאה ןּוא ,רערעדנַא ןַא ןעמּוקעגנָא זיא ױזַא ,ךָאנ טדער
 ןּוא ןסעגעג ןּבָאה רעטכעט ענײד ןּוא ןיז ענייד :טגָאזעג
 ,רעדּורּב ןטסטלע רעיײז ןּופ זיוה ןיא ןײװ ןעקנּורטעג
 ןּופ טיײז רעד ןּופ ןעמּוקעגנָא זיא טניװ רעסיורג ַא טשרע:י
 ןּוא ,זיוה ןּופ ןעלקניוװ ריפ יד טּפַאכעגנָא טָאה ןּוא ,רּבדמ
 ןענייז ײז ןּוא ,טײלעגנּוי יד ףיוא ןלַאפעגניַא זיא סע
 ריד ןרָאװעג ןענּורטנַא ןיּב ןײלַא ךיא רָאנ ןּוא ,ןּברָאטשעג
 .ןגָאזּוצנָא

 ,לטנַאמ ןייז ןסירעצ טָאה ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא בֹויִא זיאי
 רעד ףיוא ןלַאפעג זיא ןּוא ,ּפָאק ןייז ןרָאשעגּפָא טָאה ןּוא
 :טגָאזעג טָאה רע ןּואי .טְקּוּבעג ךיז טָאה ןּוא ,דרע

 ,ּבײל סרעטּומ ןיימ ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא ךיא ןיּב טעקַאנ
 ;ןיהַא ןרעקמּוא ךיז ךיא לעװ טעקַאנ ןּוא
 ,ןעמּונעגּוצ טָאה טָאג ןּוא ,ןּבעגעג טָאה טָאג
 .טָאג ןּופ ןעמָאנ רעד ןַײז לָאז טּביױלעג

 טינ ןּוא ,טקידניזעג טינ בֹויִא טָאה םעד םעלַא ייּבײ
 .טָאג ּוצ גנורעטסעל ןײק ןּבענעג

 ןענייז "טָאג ןּופ ןיז יד ןעװ גָאט רעד ןעװעג זיא סע ןּואי ב
 זיא ןטׂש רעד ךיוא ןּוא ,טָאג רַאפ ןלעטש ךיז ןעמּוקעג

 טָאג טָאה" .טָאג רַאפ ןלעטש ּוצ ךיז ,יײז ןשיװצ ןעמּוקעג
 ןטׂש רעד טָאה ?ּוטסמּוק ןענַאװ ןּופ :ןטש םּוצ טגָאזעג
 רעּביא ןרעדנַאװ ןּופ :טגָאזעג טָאה ןּוא ,טָאג טרעפטנעעג
 טגָאזעג טָאג טָאה* .ריא ףיוא ןײגמּורַא ןּופ ןּוא דרע רעד
 זַא ,ןבֹויִא טכענק ןיימ ףיוא ןָאטעג טכַא ּוטסָאה :ןטׂש םּוצ

 .םיכָאלמ *
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 ןּוא ךַאלרע ןַאמ ַא ,דרע רעד ףיוא רע יװ ַאזַא ָאטינ זיא סע
 ןופ טרעקענּפָא ןּוא ,קיטכרָאפסטָאג ,קיטרַאפטכער
 ;טײקמּורּפ ןייז ייּב ץלַא ךָאנ ךיז טלַאה רע ןּוא ?סטכעלש
 ןעננערּבּוצמּוא םיא ,םיא ףיוא טדערעגנָא ךימ טסָאה ּוד ןּוא
 טָאה ןּוא ,טָאג טרעפטנעעג ןטׂש רעד טָאה* .טסױמוא
 ,טָאה שטנעמ ַא סָאװ ץלַא ןּוא ,טױה רַאפ טוה :טגָאזעג
 טשרָאקַא קערטש רעּבָא* .שפנןייז רַאפ ןּבעגקעװַא רע טעװ
 רע ּביוא ,שיילפ ןייז ןּוא ןייּב ןייז ןָא ריר ןּוא ,טנַאה ןייד סיוא
 טגָאזעג טָאג טָאה* .ןרעטסעל ךיד םינּפ ןײד ןיא טינ טעװ
 .טיה שכנ ןייז רָאנ ,טנַאה ןײד ןיא רע זיא טָא :ןטֹׂש םּוצ

 טָאה רע ןּוא ,טָאג רַאפ ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא ןטׂש רעד זיאז
 זיּב טירטסּופ ןייז ןּופ גָאלשסױא ןזייּב ַא טימ ןבֹויִא טגָאלּפעג
 ןצַארק ּוצ ךיז לּברעש ַא ןעמונעג ךיז רע טָאה* .,ןּברַאש ןייז
 ּוצ ּבײװ ןייז טָאה" .ׁשַא ןיא ןסעזעג זיא רע ןּוא ;טימרעד
 ?טײקמּורפ ןייד ײּב ץלַא ךָאנ ךיז טסטלַאה :טנָאזעג םיא
 :טגָאזעג ריא ּוצ רע טָאהיי .ּברַאטש ןּוא ,טָאנ רעטסעל
 .וטסדער עקיטכערטרעדינ יד ןּופ ענייא טדער סע יװ יװַא
 עטכעלש סָאד ןּוא ,טָאג ןּופ ןעמעננָא ָאי עטּוג סָאד רימ ןלָאז
 טינ בֹויִא טָאה םעד םעלַא ייּב ?ןעמעננָא טינ רימ ןלָאז
 .ןּפיל ענייז טימ טקידניזעג

 ןּופ טרעהעג ןּבָאה טנירפ עטּוג יירד סבֹויִא ןּואוו

 / ײז ןּוא ,םיא ףיוא ןעמּוקעג זיא סָאװ זייּב ןקיזָאדמעדלַא
 . ,ינָמיֵּת רעד וַפילֶא ,טרָא ןייז ןּופ רעכַאלטיא ןעמּוקעג ןעניײז
 ןּבָאה יז ןּוא :יתָמַעַנ רעד רֵפֹוצ ןּוא ,יחּוש רעד דֵדֹלִּב ןּוא

= 7 

 / םיא ןּוא ןרעױדַאּב םיא ןייג ּוצ םענייא ןיא טדערעגּפָא
 | ןּופ ןגיוא ערעיײז ןּביוהעגפיוא ןּבָאה ײז זַא ןּוא= .ןטסײרט
 ןּבָאה יז ןּוא ,טנעקרעד טינ םיא ײז ןּבָאה ,ןטײװ רעד
 | ןּבָאה יז ןּוא ;טנײװעג ןּבָאה ןּוא לוק רעײז ןּביוהעגפיוא
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 רעּביא ּביוטש ןפרָאװעג ןּוא ,לטנַאמ ןייז ןסירעצ רעכַאלטיא
 םיא טימ ןסעזעג ןענייז ײז ןּוא* .למיה םּוצ ּפעק ערעײז -

 טָאה רענייק ןּוא ,טכענ ןּביז ןּוא געט ןּביז דרע רעד ףיוא

 זַא ןעועג ןּבָאה יז םורָאװ ,טרָאװ .ַא םיא ּוצ טדערעג טינ

 .סיורג רעײז זיא קַאטײװ רעד

 טָאה ןּוא ,לױמ ןז טנפעעג בֹויִא טָאה ךָאנרעד: }
 ןּוא ,ןפּורעגּפָא ךיז טָאה בֹויִא ןּוא .גָאט ןייז ןטלָאשעג

 :טגָאזעג טָאה
 גָאט רעד לָאז ןייגרעטנוא:
 ,ןרָאװעג ןרָאּבעג םיא ןיא ןיּב ךיא סָאװ
 :טגָאזעגנָא טָאה סָאװ טכַאנ יד ןּוא
 .ןרָאװעג ןעגנַאפטנַא זיא לגניא ַא
 - ,ךׁשֹוח ןייז לָאז גָאט רענעיי

 ,ןּבױא ןּופ טָאג םיא ףיוא לָאז ןגערפ טינ
 - .טײקיטביל ַא םיא ףיוא לָאז ןענייש טינ ןּוא
 ,ןטָאשטױט ןּוא ְךׁשֹוח םיא ןלָאז ךיז רַאפ ןעמענּוצ;

 ,םיא ףיוא ןעּור לָאז שינעקלָאװ ַא
 .ןקערש םיא ןלָאז גָאט ןּופ סערַאמכ
 ,ןעמענ יז לָאז שינרעטצניפקָאטש ַא ,טכַאנ ענעיי

 ,רָאי ןּופ געט יד ןיא ןעיײרפ טינ ךיז לָאז יז
 .ןײגנײרַא טינ יז לָאז םישדח ןּופ לָאצ רעד ןיא
 ,טסיװ ןייז לָאז טכַאנ ענעי טָאז

 .גנַאזעג ַא לָאז ריא ןיא ןעמּוק טינ
 ,גָאט םעד ןטליש סָאװ יד יז ןלָאז ןכּולפי

 .ןקעוװוצפיוא ןתִיול םעד טײרג ןענייז סָאװ יד
 ,ןרעטשטנװָא עריא ןרעװ ןלָאז רעטצניפי

 ,ָאטינ ןּוא ,טכיל ףיוא ןפָאה לָאז יז
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 .ןגרָאמירפ ןּופ ןעמערּב יד ןעונָא טינ ןּוא
 ןיימ ןּופ ןריט יד ןסָאלשרַאפ טינ טָאה יז לײװ

 ,ּבײלרעטּומ
 .ןגיוא עניימ ןּופ שינרעטַאמ ןגרָאּב רַאפ ןּוא

 ?ןּברָאטשעג טכַארט ןּופ טינ ךיא ןיּב סָאװרַאפי
 ?ןעגנַאגרַאפ ןּוא ּביײל ןּופ סױרַא
 ?ןעמּונעגוצ ינק ךימ ןּבָאה יַאמלַא

 ?ןגױז לָאז ךיא ,טסירּב סָאװכָאנ ןּוא
 ,ליטש ןעװעג ןּוא ןגעלעג דנּוצַא טלָאװ ךיא םורָאװ*

 טַאהעג ּור טלָאװ ךיא ,ןפָאלשעג טלָאװ ךיא
 | ;לָאמסנעד

 ,דרע רעד ןּופ םיצעֹוי ןּוא םיכלמ טימי+
 ;ךיז רַאפ ןשינעטסיװ ןעיוּברַאפ סָאװ
 ,דלָאג ןּבָאה סָאװ תורָרׂש טימ רעדָא*

 .רעּבליז טימ רעזייה ערעײז ןליפ סָאװ
 ַא יװ ,ןעװעג טינ רָאג טלָאװ ךיא רעדָאו*

 .,ליּפַמ רענעטלַאהַאּב
 .ןעזעג טינ ןייש םעד ןּבָאה סָאװ רעדניק יװ
 ,ןרעדּור ּוצ םיעשר יד ףיוא ןרעה טרָאדיז

 .חֹוּכ ןָא עדימ יד ןעּור טרָאד ןּוא
 ,ענעננַאפעג יד ןענייז טּורַאּב םענייא ןיא;*

 .רעקירד ַא ןּופ לוק םעד טינ ןרעה ײז
 ,ןטרָאד זיא סיורג ןּוא ןיילקי*

 ,רַאה ןייז ןּופ יירפ זיא טכענק רעד ןּוא

 ,ךיז טרעטַאמ סָאװ םעד טכיל רע טיג סָאװרַאפיי
 ?טימעג ןיא עטרעטיּברַאפ יד ןּבעל ןּוא
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 ,טינ טמּוק רע ןּוא ,טיוט ןפיוא ןרַאה סָאװ יד:
 ;תורצֹוא ךָאנ יװ רעמ םיא ךָאנ ןרעקַא יז ןּוא
 ,החמׂש טימ ןעיירפ ךיז ןטלָאװ סָאװ יד

 ;רבק םעד ןעניפעג ןטלָאװ ײז זַא ,ןלעװק ןטלָאװ סָאװ
 ,ןגרָאּברַאפ זיא געװ ןייז סָאװ ןַאמ םעד ּוצ

 ?םיא רַאפ טמַאצרַאפ טָאה טָאג ןּוא
 ,ןצפיז ןיימ טמּוק טױרּב ןיימ יװ ד לג םורָאװ;+

 .ןעיירשעג עניימ ךיז ןסיג רעסַאװ יװ ױזַא ןּוא
 רימ זיא טסגנַאעג ּבָאה ךיא סָאװ טסגנַא יד םורָאװ*

 ,ןעמּוקעגנָא
 .ןעשעג רימ זיא טכרָאפעג ּבָאה ךיא סָאװ ןּוא
 ,טינ החונמ ןייק ןּוא ּור ןייק ןּוא הולַש ןייק ּבָאה ךיא:י

 .ןעמּוקעג זיא שינרעטיצ ןּוא

 טָאה ןּוא ,ינָמיִּת רעד וַפיֹלֶא טרעפטנעעג טָאה! ד
 :טגָאזעג

 ?ןסירדרַאּפ ךיד טעװ ריד ּוצ טרָאװ ַא טוּורּפ עמ זַא;
 ?דײר ןּופ ןטלַאהנײַא ךיז ןעק רעװ רעּבָא
 ,ןליפ טנרעלעג טסָאה ,עוי

 .ןקרַאטש ּוטסגעלפ טנעה עפַאלש ןּוא
 ,דיר ענייד ןלעטשפיוא ןגעלפ ןטלכיורטשעג םעד+

 .ןקיטסעפ ּוטסגעלפ ינק עטנײּבעג ןּוא
 ,קיטנעהּפָא ּוטסרעװ ,ריד ּוצ סע טמּוק דנּוצַא רעּבָאּי
 .ןקָארשרעד טסרעוו ןּוא ,ןָא ךיד טריר סע
 ,ןוחטיּב ןייד טײקיטכרָאפסטָאג ןיײד טינ זיאי

 ?ןגעװ עניײד ןּופ טײקכַאלרע יד גנּונעּפָאה ןייד
 -רעטנּוא קידלּושמּוא זיא רעװ ,רָאנ ךיז ןָאמרעדז

 ?ןעגנַאגעג
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 ?ןרָאװעג טגיליטרַאפ עקיטרַאפטכער ןענײז ּוװ ןּוא
 ןרעקַא סָאװ יד זיא ,ןעזעג ּבָאה ךיא קילדעװי

 ,טכערמּוא
 .סע ןדיינש ײז ,קילגמּוא ןעייֵז ןּוא
 ,רעטנוא ײז ןעיײג טָאג ןּופ ךיוה םעד ןּופי

 -רַאפ ײז ןרעװ ןרָאצ ןייז ןּופ םעטָא םעד ןּופ ןּוא
 .טדנעל

 --ּבײלדליװ ןּופ לוק ַא ,ּבײל ןּופ לירּבעג ַאי*
 ;ןכָארּבעצ ןרעװ ןּבײלגנוי יד ןּופ ןייצ יד רעּבָא
 ,זייּפש ןָא סיוא טייג ּבײל רעטלַא רעדיי

 .טײרּפשעצ ןרעװ עטנּבײל רעד ןּופ רעדניק יד ןּוא

 ,ןעבנגרַאפ ךיז טרָאװ ַא טגעלפ רימ ּוצ ןּואי
 .ןופרעד טניװק ַא ןעמּונרַאפ טָאה רעיוא ןיימ ןּוא
 ,טכַאנ רעד ןּופ ןעגנּואעז ןּופ ,ןעקנַאדעג ןיא;?

 ,ןשטנעמ ףיוא טלַאפ ףָאלש רעפיט ַא ןעו
 ,שינרעטיצ ַא ןּוא ןפָארטעג דחּפ ַא ךימ טָאה;+

 .טרעדיושעצ רעניײּב עניימ עלַא טָאה ןּוא
 ;רעּבירַא םינּפ ןיימ רַאפ טנעלפ טסייג ַא ןּוא5

 .ּבײל ןיימ ןּופ רָאה יד סע טגעלפ ןלעטש רױּפַאק
 ןענעקרעד טינ געלפ ךיא רעּבָא ,ןייטש טגעלפ רע

 ;קילּבנָא ןייז
 ;ןגיוא עניימ רַאפ ןעװעג זיא טלַאטשעג ַא
 :ןרעה ךיא געלפ םיטש ַא ןּוא טייקליטש ַא
 ?טכערעג ןייז טָאג רַאפ שטנעמ ַא ןעקיי

 ?ןַאמ ַא ןייז ןייר רעפעשַאּב ןייז רַאפ ןעק יצ
 ,טינ רע טּבױלג טכענק ענייז ןיא ,עו

 ,עורַאפ ַא רע טקרעמ םיכָאלמ ענייז ןיא ןּוא
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 ,םַײל ןּופ רעזייה ןיא רעניֹוװ יד ןיוש יװ טנייה
 !ּבױטש ןיא זיא טנּורג רעײז סָאװ
 .ליִאמ ַא יװ ךײלג יז טקירדעצ עמ
 ,ןסיוטשעצ ײז ןרעװ טנװָא ןּוא ןגרָאמ ןשיװציו

 .קיּבײא ףיוא רעטנוא יז ןעיײג טקרעמעגמּוא
 טיש רעײז טרעװ ןסירעגּפָא ,רָאװרַאפיי

 יז יב
 .המכח ןָא ןּוא ,ןּברַאטש ײז

 !ןרעפטנע ריד לָאז רעװ ָאד זיא ,טשרָאקַא ףּורי ה
 ?ןרעק ךיז ּוטסעװ עקילײה יד ןּופ ןעמעוו ּוצ ןּוא

 ,סעּכ רעד טענרה ןרַאנ םעד םורָאװ;
 .האנק יד טייט ןגולק טינ םעד ןּוא
 - ,טלצרָאװעגנייַא ןרַאנ ַא ךיא עז
 ,ןטלָאשרַאפ גנּוניֹוװ ןייז ףֶּכִּת ךיא ףּור
 ;ףליה ןּופ ןייז טײװ ןלעװ רעדניק עניו:

 ,רעיוט ןיא ןרעװ טקירדעצ ןלעװ ײז ןּוא
 .ןייז ליצמ טינ טעװ רענייק ןּוא
 ,ןסעפיוא רעקירעגנּוה רעד טעװ טינש ןייז םורָאװ*

 ;ןעמענקעװַא סע רע טעװ רענרעד יד ןּופ זיּב ןּוא
 .געמרַאפ רעײז ץענ יד טעװ ןעגנילשנייַא ןּוא
 ,קילגמּוא סױרַא טמּוק ּביױטש ןּופ טינ ,רָאװרַאפי

 .שינרעטַאמ טצָארּפש דרע רעד ןּופ טינ ןּוא
 ;ןרָאּבעג שינרעטַאמ ּוצ זיא שטנעמ רעד טרעינ
 .ךייה רעד ןיא ןעילפ ּפעקציה רָאנ
 ,טָאג טכוועג טלָאװ ךיא רעּבָאי

 ;הנעט ןיײמ טלעטשעג ךיא טלָאװ טָאג ּוצ ןּוא
 ,ןשרָאפרעד ּוצ טינ ןכַאז עסיורג טּוט סָאװ רעד*
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 ;לָאצ ַא ןָא שזַא רעדנּוװ
 ,דרע רעד ןּופ טכיזעג ןפיוא ןוער טיג סָאװ רעד:

 ;רעדלעפ יד ןּופ טכיזעג ןפיוא רעסַאװ טקיש ןּוא
 ,ךייה רעד ןיא עקירעדינ יד טלעטש רעיי

 .ףליה ךרּוד ןּביױהרעד ןרעװ ערעטצניפ יד ןּוא
 ,עקיטסיל יד ןּופ תובשחמ יד טרעטשרַאפ רע

 .תוׁשָמַמ ןָאטּפױא טינ ןלָאז טנעה ערעײז זַא
 ,טײקיטסיל רעײז ןיא עגולק טגנַאפ רע?

 ,טלמוטעצ טרעװ עטציּפשרַאפ יד ןּופ הצע יד ןּוא
 ,שינרעטצניפ ײז ןענעגעגַאּב גָאט יב;

 .גָאט ןטימ ןיא ײז ןּפַאט טכַאנ ייּב יװ ױזַא ןּוא
 ,ליומ רעייז ןּופ--דרעווש רעד ןּופ טפלעה רע ןּוא

 .ןויבא םעד טנַאה סנקרַאטש םעד ןּופ ןּוא
 ,גנונעּפָאה טגירק ןַאמערָא רעד ןּואוי

 .ליומ ריא ּױצ טכַאמ טייקיטכערעגמּוא ןּוא

 ,םיא טפָארטש טָאג סָאװ ןשטנעמ םעד זיא ליֹוװ ,עזיז
 טינ ּוטסלָאז ןקיטכַאמלַא ןּופ רסּומ םעד ןּוא

 .ןטכַארַאפ
 ,טדניּברַאפ רע ןּוא ,ןָאט ײװ טכַאמ רע םורָאװ;*

 .סיוא ןלײה טנעה עניײז ןּוא ,טדנּוװרַאפ רע
 ,ןייז ליצמ ךיד רע טעװ תורצ סקעו ןיאוי

 .זיּב ןייק ןרירנָא טינ ךיד טעװ ןּביז ןיא ןּוא
 ,טוט ןּופ ןזײלסױא ךיד רע טעװ רעגנּוה ןיאיי

 .דרעווש ןּופ טכַאמ רעד ןּופ המחלמ ןיא ןּוא
 ,ןגרָאּברַאפ ןייז ּוטסעװ גנּוצ רעד ןּופ טּור רעד רַאפ::

 יז זַא ,גנוטסיװרַאפ .רַאפ טובו ארֹומ טינ טסעװ ןּוא
 | .טמּוק
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 ,ןכַאל ּוטסעװ רעגנּוה ןּופ ןּוא גנּוטסיװרַאפ ןּופ=
 ארֹומ טינ ּוטסעװ דרע רעד ןּופ תויח יד רַאפ ןּוא

 .ןּבָאה
 ,דנוּב ןייד ןייז טעװ דלעפ ןּופ רענייטש יד טימ םורָאװ:

 .ריד טימ םולש ןייז טעװ דלעפ ןּופ היח יד ןּוא
 ,םולשּב ויא טלעצעג ןייד זַא ןסיװ טסעװ ןּוא:+

 טינ טעװ ריד ייּב ןּוא ,גנּוניֹוװ ןייד ןעזכָאנ טסעװ ןּוא
 .ןלעפ

 ,ליפ ןייז טעװ ןעמָאז ןייד זַא ןסיוװ טסעװ ןּוא;*
 .דרע רעד ןּופ זָארג יװ ןעגנּוצָארּפש ענייד ןּוא
 ,רבק םּוצ רעטלע רעלּופ ןיא ןעמּוק טסעװיי

 .טייצ ןייז ןיא ןײרַא טמּוק גיוטס ַא יװ
 ,סָאד זיא יװַא ,טשרָאפעגסיוא רימ ןּבָאה סָאד ,עזיז
 .ריד קרעמ ּוד ןּוא ,ּוצ סע רעה

 ;טגָאזעג טָאה ןּוא ,בֹויִא טרעפטנעעג טָאה! ן
 ,סעּכ ןיימ ןרעװ ןגיוװעג לָאז ןגיוװעג ןעווי

 לָאשנָאװ ןפיוא ןעמענ ןעמ טלָאװ ךָארּב ןיימ ןּוא
 !ךײלגַאּב

 סע טלָאװ ןעמי ןּופ דמַאז םעד ןּופ רערעװש םורָאװי
 ;דנּוצַא ןייז

 .טשימעצ רעטרעװ עניימ ןענייז םּורד
 ,ןקיטכַאמלַא ןּופ ןלייפ יד ןענייז רַימ ןיא םורָאװײ
 ;טימעג ןיימ טקנירט טפיג רעײז סָאװ
 .רימ ןגעק סיוא ךיז ןלעטש טָאג ןּופ ןשינעקערש
 ?זָארג ףיוא לוײאדלַאװ ַא ןעד טײרש

 ?רעטּופ ןייז ףיוא סקָא ןַא טעקּורמ יצ
 ?ץלַאז ןָא ןסעגעג סטמַעטַאּבמּוא טרעוו*
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 !ײטלַא ןּופ טפַאז ןיא םעט ַא ָאד זיא יצ
 ,ןרירנָא טלָאװעג טינ טָאה לעז ןימ סָאװז
 ,טױרּב ןיימ ןּופ ןזייּפשּוצ יד ןענייז סָאד

 ,גנַאלרַאפ ןיימ ןָא טמּוק יַאװלהי
 !טָאג טיג גנונעּפָאה ןיימ ןּוא
 ;ךימ טקירדעצ ןּוא ןייֵא טקיליװ טָאג ןּואי
 !ךימ טקידנערעד ןּוא טנַאה ןייז זיול טזָאל
 ,המחנ ןיימ ןעװעג ךָאנ סָאד טלָאװ?

 {םירּוסי ןיא טצנַאטעג טלָאװ ךיא ןּוא
 ;קידמירַאּברעדמּוא ןייז רע לָאז
 טנקיײלעג טינ ּבָאה ךיא םגה
 .ןקילײה ןּופ רעטרעװ יד ןָא

 ?ןפָאה לָאז ךיא זַא ,חֹוּכ ןיימ זיא סָאװיי
 ןיימ ןטלַאהנײַא לָאז ךיא זַא ,ףוָס ןיימ סָאװ ןּוא

 : : ?טימעג
 ?חֹוּכ ןיימ רענייטש ןּופ חֹוּכ רעד זיאי

 ?רעּפּוק ןּופ ּבײל ןיימ זיא
 ,ָאטינ ףליה ןייק רימ רַאפ ןעד זיא;?

 ?רימ ןּופ ןסיוטשרַאפ זיא הצע ןַא ןּוא
 ,רבח ןייז ןּופ תונמחר טמּוק ןייַא טייג סָאװ םעד;

 .ןקיטכַאמלַא ןרַאֿפ ארֹומ יד טזָאלרַאּפ רע וליפַא
 ,ךייט ַא יװ טשלעפעג ןּבָאה רעדירּב עניימ*

 וקעװַא ןעײג סָאװ ןכייט ןּופ םָארטש רעד יװ
 -זייַא ןּופ לקנּוט ןענייז סָאװ!*

 ,יינש רעד ךיז טלַאהַאּב יז ףיוא
 ,ןדנוװשרַאפ ײז ןרעװ ,טמערַאװעצ ןרעװ ײז תעּביײ



 ,..:הטנוא
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 .טרָא רעיײיז ןּופ יז ןעייגעצ ,סײה טרעװ סע יװ
 ,רעדנַאװ רעײז ןּופ ןגעװ יד ךיז ןעיירד סע1*

 .ןרָאלרַאפ ןרעװ ןּוא טשינ ןיא ןעײגרַאפ יז
 ,טקּוקענסיוא ןּבָאה ָאמיִּת ןּופ ןענַאװַארַאק יד

 ,ייז ףיוא טּפָאהעג ןּבָאה ָאבש ןּופ תונחמ-ייג יד
 ךיז ןּבָאה יז סָאװ טמעשעג ךיז ןּבָאה יז רעּבָאי

 ,טרעכיזרַאפ
 .ןּבילּבעג דנַאש ןיא ןּוא ןיהַא זיּב ןעמּוקעגנָא ןענייז ײז
 ,םיא טימ ריא טײז דנּוצַא ,רָאװרַאפ;:

 .ןקָארשרעד ךיז ןּוא ,ךָארּב םעד ןעזרעד טָאה ריא
 ,סָאװ רימ טיג :טגָאזעג ןעד ךיא ּבָאה;:

 ?רימ רַאפ טקנעש געמרַאפ רעיא ןּופ ןּוא
 ,טנַאה סאנוׂש ןּופ ןענירטנַא ךימ טכַאמ :רעדָאי*

 ךימ ריא טלָאז רעּוטטלַאװעג ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןּוא
 ?ןזיילסיוא

 ,ןגײװש לעװ ךיא ןּוא ,ךימ טנרעל-+
 .ןייטשרַאפ ּוצ רימ טיג ,ןעזרַאפ ּבָאה ךיא סָאװ ןּוא -
 !רעטרעװ עקיטכיר ןעניײז קרַאטש יו

 ?ךיַא ןּופ ןוײװַאּב סָאד טוײװַאּב סָאװ רעּבָא
 ,זײװַאּב ַא רַאפ רעטרעװ ריא טנכער:*

 ?ןטלפיװצרַאפ ןּופ דײר יד טניװ רַאפ ןּוא
 ,ןפרַאװ לרֹוג ריא טלָאװ םותי ַא ףיוא וליפַאיז

 .רבח רעיא ףיוא ןּבָארג טלָאװ ריא ןּוא
 ;רימ ּוצ ךייַא טרעק ,טקיליװַאּב דנּוצַא ןּואי

 : ?ןגָאז ןגיל םינּפ ןיא ךייַא ךיא לעװ יצ ןּוא
 טינ הלװע ןייק לָאז ,ךייַא טעּב ךיא ,םּוא ךייַא טרע*

 !ןעשעג

 יי יי בי
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 .ןירעד טכערעג ןיּב ךיא ,םּוא רעדיװ ְךייַא טרעק ,ָאי

 | ?טכערמּוא ָאד גנוצ ןיימ ןיא זיאי

 ?ןכערּברַאפ ןעמּוג ןיימ טינ טריּפש יצ

 שטנעמ רעד טָאה טײצטסניד ,רָאװרַאפי ז
 ,דרע רעד ףיוא

 .געט ענייז ןענייז םענעגנּודעג ַא ןּופ געט יװ ןּוא
 ,ןטָאש ךָאנ טכַאמש סָאװ טכענק ַא יו:

 ,ןיול ןייז ףיוא טרַאה סָאװ רענעגנּודעג ַא יװ ןּוא
 ןּופ םישדח ןגירקעג טלײטעגוצ רימ ךיא ּבָאה ױזַא

 ,קילגמּוא
 .טלײצענוצ רימ ןעמ טָאה שינרעטַאמ ןּופ טכענ ןּוא
 ?ןייטשפיוא ךיא לעװ ןעוװ :ךיא גָאז ,ךיז גייל ךיא זַאי

 שינעפרַאװ טימ טַאז רעװ ךיא ןּוא ,ךיז טיצ טכַאנ יד ןּוא
 .ןגרָאמירפ ןזיּב

 | רעקיטש ןּוא םערעװ טימ טדײלקַאּב זיא ּבײל ןיימ:
 ,דרע

 .ןכָארקעצ טרעוװ ןּוא טצַאלּפ טוה ןיימ
 ,לפישּבעװ ַא ןּופ רעקנילפ ןענײז געט עניימי

 .גנונעפָאה ַא ןָא טדנעלרַאפ ןרעװ ןּוא
 | ,ןּבעל ןיימ יא ךיוה ַא זַא ,קנעדעג'

 .סטּוג רעמ ןעזנָא טינ טעװ גיוא ןיימ
 ,רעעז ןיימ ןּופ גיוא סָאד ןקּוקנָא טינ רעמ טעװ ךימי
 .ָאטינ ךיא ןיּב ןיוש ןּוא ,רימ ףיוא ןענייז ןגיוא ענײד
 ,טײגרַאפ ןּוא ןקלָאװ ַא טרעװ טדנעלרַאפי
 טעװ ,דרערעטנּוא ןיא טרעדינ סָאװ רעד ױזַא

 .ןעמוקפיורַא טינ
 ,זיוה ןייז ןיא ןרעקמּוא טינ רעמ ךיז טעװ רעי
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 .ןענעק טינ רעמ םיא טעװ טרָא ןייז ןּוא

 ,ליומ ןיימ ןדיײמרַאפ טינ ךיא לעװ ךעמּורד:י
 ,טימעג ןיימ ןּופ שינעמעלק רעד ןיא ןדער לעװ ךיא
 .לעז ןיימ ןּופ טײקרעטיּב רעד ןיא ןגָאלק לעװ ךיא

 ,היח-םי ַא רעדָא ,םי ַא ךיא ןיּביי
 ?רימ רעּביא ךַאװ ַא טסלעטש ּוד סָאװ
 ,ןטסײרט ךימ טעװ טעּב ןיימ :גָאז ךיא זַא

 ,גָאלק ןיימ ןגָארטטימ טעװ רעגעלעג ןיימ
 ,תומֹולח טימ ךימ ּוטסקערש+

 .ךימ ּוטסלױרג ןעגנואעז טימ ןּוא
 ,שינעגרַאװרעד רעסעּב ליװ לעז ןיײמ ןּוא!*

 .ענימ רענייּב עקיזָאדיד רעדייא ,טיוט
 ,ןּבעל טינ קיּבײא לעװ ךיא ;סאמנ זיא רימ:*

 .געט עניימ ןענייז ךיוה ַא םורָאװ ,רימ ןּופ ּפָא זָאל
 ,ןסײרג םיא טסלָאז ּוד זַא ,שטנעמ רעד זיא סָאװיז

 ,ץרַאה ןייד םיא ףיוא ןגייל טסלָאז ּוד זַא ןּוא
 ,ןגרָאמירפ עלַא ןענָאמרעד םיא ןּוא*

 ?ןװּורּפ םיא עגר עלַא
 ?רימ ןּופ ןרעקּפָא טינ ךיז ּוטסעװ גנַאל יװ=

 !ץכַאיּפש ןיימ ּפָארַא גנילש ךיא זיּב ןוָאלּפָא טינ ךימ
 םעד ןּופ רעטיה ,ריד ךיא ּוט סָאװ ,קידניז ךיא זַאײ

 !ןשטנעמ
 ,טערּבליצ ןייד רַאפ טכַאמעג ךימ ּוטסָאה סָאװרַאפ
 ?טסַאל ּוצ ןײלַא ךיז ןרָאװעג ןיּב ךיא זַא
 ,ךערּברַאפ ןיימ טינ ּוטסיגרַאפ סָאװ ןּוא;:

 ?דניז ןיימ ּפָא טינ טסּוט ןּוא
 ,ּביוטש ןיא ןגיל ךיא לעװ דנּוצַא םורָאװ
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 .ןייז טינ לעװ ךיא ןּוא ,ןכּוז ךימ טסעװ ןּוא

 טָאה ןּוא ,יחּוש רעד דדלִּב טרעפטנעעג טָאהי ח
 :טגָאזעג

 ,עקיזָאדסָאד ןדער ּוטסעװ ןענַאװ זיּבי
 ןופ רעטרעװ יד ןייז ןלעװ טניװ רעקרַאטש ַא יװ ןּוא

 ?ליומ ןיד
 ?טּפשמ םעד ןעיירדרַאפ טָאג ןעד טעװי

 "עג יד ןעיײרדרַאפ רעקיטכַאמלַא רעד טעװ ןּוא
 ?טײקיטכער

 ,םיא ּוצ טקידניזעג ןּבָאה רעדניק ענייד זַאּ+
 .ךערּברַאפ רעײז רַאפ טקישענקעװַא יז רע טָאה
 ,טָאג ןכּוז טסלָאװ ּוד זַא*

 ,ןטעּב ןקיטכַאמלַא םּוצ ןּוא
 ,קיטרַאפטכער ןּוא ןייר ןייז טסלָאװ ּוד זַאי
 ,ריד רַאפ ןקעװרעד ךיז דנּוצַא רע טלָאװ
 .גנּוניֹוװ עטכערעג ןייד ןכַאמ ץנַאג ןּוא
 ,ןיילק ןייז טעװ ּבײהנָא ןיײד ּביוא ןּואז
 .סיורג רעײז ןייז ףוָס ןייד טעװ

 ,רוָד ןקידרעירפ םעד טשרָאקַא גערפ םורָאװי
 --טשרָאפענסיוא ןּבָאה ןרעטלעערעײז סָאװ קרעמ ןּוא
 ,טשינרָאג ןסײװ ןּוא ,ןטכענ ןּופ ןענייז רימ םורָאװי
 --דרע רעד ףיוא געט ערעזדנּוא ןעניײז ןטָאש ַא לײװ
 ,ןגָאז ריד ןלעװ ײז ,ןענרעל ךיד ןלעװ יז ,רָאװרַאפי

 .רעטרעװ ןעגנערּבסױרַא ןצרַאה רעיײז ןּופ ןּוא
 .?ּפמוז ַא ןָא רָאר ןסקַאװסױא ןעקיי

 ?רעסַאװ ןָא זָארגכַײט ןרעװ סיורג ןעק
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 ,ןטינשעגּפָא טינ ,טיײקנירג ןייז ןיא סע זיא ךָאנײ
 .טנקירטרַאפ סע טרעװ יה ערָאג יװ ןּוא
 ,רעסעגרַאּפטָאג עלַא ןּופ ןגעװ יד ןענייז ױזַא

 .רעטנּוא טײג ןקידניז םעד ןּופ גנּונעּפָאה יד ןּוא
 ,גנּורע כיזרַאפ ןייז זיא םידָאפרעמּוז םורָאװ;*

 .ןוחטיּב ןייז סּבעװניּפש ןּוא
 טינ טָאה סע רעּבָא ,זיוה ןייז ףיוא ןָא ךיז טנעל רע

 ,דנַאטשַאּב ןייק
 .ןייטש טינ טּבײלּב סע רעּבָא ,ןָארעד ךיז טלַאה רע
 ,ןּוז רעד רַאפ רע זיא קיטּפַאזו*

 .ץָארּפש ןייז סױרַא טײג ןטרָאג ןייז רעּביא ןּוא
 ,ןעלצרָאװ ענייז ךיז ןטכעלפ ןפיוה ַא ןיאוי

 .ךרּוד ךיז רע טסייר רענייטש ןשיװצ
 ,טרָא ןייז ןּופ םיא ןעמ טניליטרַאּפ רעּבָאי*

 .ןעזעג טינ ךיד ּבָאה ךיא :םיא רע טנקײלרַאפ
 ,געװ ןייז ןּופ דיירפ יד זיא סָאד טָאי

 .סױרַא רערעדנַא ןַא טצָארּפש דרע רעד ןּופ ןּוא
 ,ןקידלּושמּוא םעד טינ טכַארַאפ טָאג ,עזי

 םעד ןּופ טנַאה יד ןטלַאהפױא טינ טעװ ןּוא
 ;רעּוטסטכעלש

 ,ליומ ןייד רעטכעלעג טימ ןליפנָא טעװ רע ויּבו
 - .גנולַאש טימ ןּפיל עניײד ןּוא
 ,דנַאש טימ ןדײלקנָא ךיז ןלעװ םיאנוָׂש עניײד?

 .ןייז טינ רעמ טעװ םיעשר יד ןּופ טלעצעג סָאד ןּוא

 :טגָאזעג טָאה ןּוא ,בֹויִא טרעפטנעעג טָאהי ט
 ;סע זיא ױזַא זַא סײװ ךיא ,תמא:

 ?טָאג ןגעק ןיײז טכערעג שטנעמ ַא ןעק יו ןּוא
: 

 ח
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 ,םיא טימ ןגירק ךיז ןלעװ לָאז רע זַאי
 .טנזיוט ןּופ סנייא ןרעפטנע טנעקעג טינ םיא רע טלָאװ
 --חֹוּכ ןיא קרַאטש ןּוא ,ןצרַאה ןיא גּולק*
 !ץנַאג סױרַא ןּוא םיא ןגעק ןענשקַע ךיז ןעק רעװ
 ,טינ ןקרעמ ײז ןּוא ,גרעּב רעּביא טקּור סָאװ רעד*
 .ןרָאצ ןייז ןיא רעּביא יז טרעק רע ןעו
 ;טרָא ריא ןּופ דרע יד ףיוא טלסײרט סָאװ רעדי

 | .ןרעטיצ ןלײז עריא זַא
 ,טינ טנייש יז ןּוא ,ןּוז רעד טסײה סָאװ רעדז

 .רע טעמתחרַאפ ןרעטש יד ןּוא
 ,ןילַא ןעלמיה יד טײרּפשעגסױא טָאה רעי

 .םי ןּופ ןכייה יד ףיוא טערט רע ןּוא
 ,ןרעטשרעּב םעד טכַאמעג טָאה רעי
 ,ןרעטשנּביז םעד ןּוא ןָאירָא םעד
  .םורָד ןּופ ןרעמַאק יד ןּוא
 ,ןשרָאפרעד ּוצ טינ שזַא ןכַאז עסיורג טּוט רעיז

 .לָאצ ַא ןָא שזַא רעדנּוװ ןּוא
 ,טינ עז ךיא ןּוא ,יײּברַאפ רימ רע טייג טָאיו

 .טינ םיא קרעמ ךיא ןּוא ,ךרּוד טיצ רע ןּוא
 ?ןטלַאהּפָא םיא ןעק רעװ -- קעװַא רע טּפַאכ טָאי

 !ּוטסּוט סָאװ :ןגָאז םיא ןעק רעװ
 ;ןרָאצ ןייז ּפָא טינ טרעק טָאג;

 .בֵהָר ןּופ רעפלעה יד ןגיוּבעג ךיז ןּבָאה םיא רעטנּוא
 ,ןרעפטנע םיא ךיא ןעק ןיוש יװ טנייה:*

 ?םיא ןגעק רעטרעװ עניימ ןּבײלק
 . טינ ךיא ןעק ,ןייז טכערעג לָאז ךיא וליפַא סָאװ;*

 ;ןרעפטנע
 .ךימ טּפשמ סָאװ םעד ייּב ךיז ךיא זּומ ןטעּב
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 ,ןרעפטנע לָאז רע ןּוא ןפּור לָאז ךיא וליפַאי*
 ןיימ ןעמּונרַאפ טָאה רע זַא ןּביױלג טינ ךיא טלָאװ

 .לוק
 ,טניוװמערּוטש טימ ךימ טּבײרעצ סָאװ רעיז

 .טסיזמּוא ןדנּוװ עניימ טרעמ ןּוא
 ,ןעיצּפָא טינ םעטָא ןיימ ךימ טוָאל רעי*

 .ןשינרעטיּב טימ ךימ טקיטעז רע טרעיינ
 ,רעקיטכַאמ רע זיא ,חֹוּכ ןיא ּביוא;*

 "?ןדָאל ךימ ןעק רעװ, :טּפשמיַא ףיוא-ּביוא ןּוא
 ךימ ליומ ןימ טעװ ,טכערעג ןייז לָאז ךיא וליפַאיט

 ;ןקידלּושרַאפ
 רַאפ ןכַאמ ךימ רע טעװ גיי ןייז געמ ךיא

 .םּורק

 ;קידלּושמּוא ןיּב ךיא:ז
 ,שפנ ןיימ טינ טרַא ךימ
 .ןּבעל ןיימ סאמנ זיא רימ
 ;ךיא גָאז םּורד ,סנײא ץלַא זיא סע?

 .רע טדנעלרַאפ עשר םעד יװ ױזַא ןקידלּושמּוא םעד
 ,גנילצּולפ טיט טּור יד ןעווי

 .עקידלּושמּוא יד ןּופ ןססֹוג םעד ףיוא רע טָאּפש
 ;עשר ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבעגעגרעּביא זיא דרע יד!

 ;רע טקעדרַאפ רעטכיר עריא ןּופ םינּפ םעד
 !סָאד זיא ןעד רעװ ,טינ ּביוא
 ,רעפיול ַא ןּופ רעקנילפ ןעניײז געט עניימ ןּוא*

 .סטּוג ןעזעגנָא טינ ,ןפָאלטנַא ןענייז יז
 ,ןפישרָאר יװ ךיײלג קעװַא ןענייז יז

 .ןסע ןפיוא טּבעװש סָאװ רעלדָא ןַא יו
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 ,גָאלק ןיימ ןסעגרַאפ לעװ ךיא ,גָאז ךיא ןַאײז
 ךיז ןּוא ,םינּפ קיטעמּוא ןיימ ןפרַאװקעװַא

 ,ןרעטנּומפיוא
 ,ןקָאטײװ עניימ עלַא רַאפ ךיז ךיא קערשי

 .ןעקנעש טינ רימ טסעװ ּוד זַא סײװ ךיא
 ,ןּבײלּב ךיא זּומ קיד לוי

 ?טשינמּוא ןעימ ךימ ךיא לָאז סָאװכָאנ ָאט
 ,רעסַאװיײנש טימ ןשַאװעג ךיז טלָאװ ךיא זַאיי

 ,טנעה עניימ גיול טימ טקינַײרעג ןּוא
 ,ןעקנוטנייַא ךימ ןּבָארג ַא ןיא לָאמסנעד ּוטסעװיז

 * .רימ טימ ןעלקע ךיז ןלעװ רעדײלק עניײמ זַא
 םיא לָאז ךיא ,רע זיא ךיא יװ שטנעמ ַא טינ םורָאװ

 6 ,ןרעפטנע
 - ,ןייג טּפשמ םּוצ םענייא ןיא ןלָאז רימ
 ,רעדײשטנַא ןייק ודנּוא ןשיװצ ָאטיני*

 .ןדייּב ודנּוא ףיוא טנַאה ןייז ןגיײל לָאז סָאװ
 ,טּור ןייז רימ ןּופ ןָאטּפָא רע לָאז

 ,ןקערש טינ ךימ לָאז המיא ןיײז ןּוא
 ;םיא רַאפ ןּבָאה ארֹומ טינ ןּוא ,ןדער ךיא לעװ**
 ?ךיז יײּב טסעפ טינ ןעד ךיא ןיּב םורָאװ

 ;ןּבעל ןיימ טלקע ןײלַא רימ: ל
 ,נָאלק ןיימ ןזָאל זיול רימ ןּופ לעװ ךיא

 .לעז ןיימ ןּופ טײקרעטיּב רעד ןיא ןדער לעװ ךיא
 ;ןכַאמ קידלּוש טינ ךימ טסלָאז :טָאג ּוצ ןגָאז לעװ ךיא:

 .רימ טימ ךיז טסגירק ּוד סָאװרַאפ ןסיװ ךימ זָאל
 ,טסקירד ּוד זַא טּוג ריד זיאי

 ,טנעה ענייד ןּופ ימ יד טסטכַארַאפ ּוד זַא
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 ?ּוטסנייַשַאּב םיעשר יד ןּופ טָארַאּב םעד ןּוא
 !ריד ײּב שײלפ ןּופ ןגיוא ןענייזי
 !טעז שטנעמ ַא יװ וטסעז יצ
 ,געט ענד ןשטנעמ ַא ןּופ געט יד יװ ןענייזי

 ?ןַאמ ַא ןּופ געט יד יװ ןרָאי ענײד יצ
 ,דניז ןיימ טסכּוז ּוד זַאי

 ,אטח ןיימ טסשרָאפ ןּוא
 ,קידלּוש טינ ןיּב ךיא זַא טסײװ ּוד םגהי
 .טנַאה ןײד ןּופ ןייז ליצמ לָאז רעװ ָאטינ רָאנ
 טכַאמענ ןּוא טמערופעג ךימ ןּבָאה טנעה עניײד*
 ּוטסגנערּב ןגעװטסעד ןּופ ,רעדנַאנַאטימ םעלַא טימ

 .םּוא ךימ
 ,טכַאמעג ךימ וטסָאה םײל יװ זַא ,טרָאפ קנעדעגי

 .ןרעקמּוא ךימ ּוטסעװ ּביוטש ּוצ ןּוא
 ,ןסָאגעגסױא ךימ ּוטסָאה ךלימ יװ ,רָאװרַאפיי

 .טרעוװילגרַאפ ךימ ּוטסָאה זעק יװ ןּוא
 ,טדײלקַאּב ךימ ּוטסָאה שיילפ ןּוא טיוה טימיז

 .ןטכָאלפעג ןרעדָא ןּוא רענייּב טימ ןּוא
 ,טרעשַאּב רימ ּוטסָאה דָאנעג ןּוא ןּבעלי

 .טסײג ןיימ טיהענּפָא טָאה טכַאּבָא ןייד ןּוא
 ,ןצרַאה ןײד ןיא ןטלַאהַאּב ּוטסָאה סָאד רעּבָא*

 :ןעניז ןיא טַאהעג ּוטסָאה סָאד זַא סײװ ךיא
 ,ןטיה ךימ ּוטסעװ ,קידניז ךיא זַא=

 .ןכַאמ ןייר טינ ךימ אטח ןיימ ןּופ ןּוא
 ,רימ ּוצ ײװ זיא ,קידלּוש ןיּב ךיא וַא;*

 םעד ןּבייהפיוא טינ ךיא ןעק ,טכערעג ךיא ןיב ןּוא
 ,ּפָאק

 .ןייּפ ןיימ קידנעעז ןּוא ,דנַאש טימ טַאו
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 ,ּבײל ַא יװ ךימ ּוטסגָאי ,ףיוא ךיז רע טּבײה ןּוא;:*
 .רימ ןגעק הנושמ ךיז ּוטסײנַאּב רעדיװ ץלַא ןּוא
 ,רימ ןגעק תודע ענייד טסײנַאּבײ

 ;רימ ףיוא סעּכ ןייד טסרעמ ןּוא
 .רימ ןגעק ליח רעד טרעװ דנַאנַאכָאנ ןטיּבעג

 ?ןגױצעגסױרַא טכַארט ןּופ ךימ ּוטסָאה סָאװכָאנ ןּוא;
 טינ ךימ טלָאװ גיוא ןַא ןּוא ,ןעגנַאגרַאפ טלָאװ ךיא

 .ןעזעגנָא
 ,ןעװעג ךיא טלָאװ ןעװעג טינ יו?

 טכַארּבעג רבק םּוצ ךיא טלָאװ ּבײלרעטּומ ןּופ
 .ןרָאװעג

 ,ףיוא רעה ָאט ,קיצניװ ךָאד ןענייז געט עניימיז
 ןרעטנומפיוא ךיז לָאז ךיא ;רימ ןּופ ּפָא ךיז ּוט ןּוא

 ,לסיּב ַא
 וןרעקּוצמּוא טינ ךיז קעװַא יג ךיא רעדייא:!

 ,ןטָאשטױט ןּוא ךׁשֹוח ןּופ דנַאל ַא ןיא
 - ןײלַא שינרעטצניפ יד יװ לקנּוט דנַאל ַא

 ,גנּונעדרָא ןָא ןטָאשטױט
 .שינרעטצניפ יו זיא ;טנייש סע זַא וליפַא ּוװ

 טָאה ןּוא ;יתָמַעַנ רעד רֵפֹוצ טרעפטנעעג טָאהי אל
 :טגָאזעג

 !?טרעפטנעעגטינןּבײלּב רעקידװעדיײרליפ רעד לָא
 ?טכערעג ןּבײלּב שטנעמנּפיל רעד לָאז יצ ןּוא
 ,ןגייװש ןשטנעמ ןכַאמ ןעײרעדױלּפ עניײד:

 .רָאפ טינ טלַאה רענייק ןּוא ,טסטָאּפש ּוד ןּוא
 ,גנונרעל ןיימ זיא רעטיול :טסגָאז ּוד ןּואּ+
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 .ןגיוא ענײד ןיא ךיא ןיּב ןייר ןּוא
 ,טָאג טדער יַאװלה רעּבָא*

 ,ריד טימ ןּפיל ענייז טנפע ןּוא
 ,טפַאשנּולק ןּופ ןשינעגרָאּברַאפ יד ריד טליײצרעד ןּואי
 ,ויא המכח יד קיכַאפליפ יװ
 ריד ןּופ טנָאמ טָאג זַא ןסיו טסלָאװ ןּוא
 .דניז ןייד יװ רעקיצניװ
 ?ןעניפעג טָאג ןּופ גנושרָאּפרעד יד ּוטסליװז

 ?ןעניפעג ןקיטכַאמלַא ןּופ ליצ םעד יצ
 ?ןָאטּפױא וטסנעק סָאװ ,ןעלמיה יד יװ ךיוה זיא סע*
 ?ןסיװ ּוטסנעק סָאװ ,דרערעטנּוא ןּופ רעפיט
 ,ןופרעד סָאמ יד ויא דרע רעד ןּופ רעגנעל?

 .םי ןּופ רעטיירּב ןּוא
 ,טסילשרַאפ ןּוא ייּברַאפ טייג רע זַאי

 ?ןטלַאהּפָא םיא ןעק רעװ ,ןייַא טלמַאז רע רעדָא
 - ,טײל עשלַאפ יד סײװ רע םורָאװ'י

 .ןָאט קּוק ַא לָאמּוצ ןָא ,טכערמּוא סָאד טעז רע ןּוא
 ,ילכׂש ןגירק טעװ שטנעמ רעטסוּפ רעד רעּבָאנ

 ןרעװ ןרָאּבעגרעּביא טעװ לזײאדלַאװ רעגנוי ַא ןעוו
 .ןשטנעמ ַא ןיא

 ,ץרַאה ןייד ןרעקּוצ טסעװ ּוד זַא;*
 --טנעה ענײד םיא ּוצ ןטײרּפשסױא ןּוא

 ,סע רעטײװרעד ,טנַאה ןײד ןיא זיא טכערמּוא ּביוא;+
 --הלװע ןַאןטלעצעגענײד ןיא ןעּור ןוָאל טינ טסלָאז ןּוא
 ,קעלפ ַא ןָא םינּפ ןייד ןּבייהפיוא ּוטסעװ לָאמסנעד;*

 - .ןּבָאה ארֹומ טינ ןּוא ,ןייז טסעפ טסעװ ןּוא
 ;ןסעגרַאפ ּוטסעװ שינרעטַאמ יד םורָאװ;*

 .בַבָלְי בּובְנ :ליּפשטרָאװ ײ
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 .ןענָאמרעד סע ּוטסעװ קעװַא זיא סָאװ רעסַאװ יװ
 ,ןּבעל ןייד ןייטשפיוא טעװ גָאט ןטימ יװ רעלעה ןּואיז

 .ןרעװ ןגרָאמ רעד יװ טעװ שינרעטצניפ יד
 ,ָאד זיא גנונעפָאה לײװ ,רעכיז ןייז טסעװ ןּוא;*

 .טייקרעכיז ןיא ןגיל ןּוא ,ןקּוקמּורַא ךיז טסעוװ ןּוא
 ,ןקערש טינ טעװ רענייק ןּוא ,ןרעיױה טסעוװ ןּואי

 .טיײקילעוטײל ןייד ןכּוז ןלעװ ליפ ןּוא
 ,ןייגסיוא ןלעװ םיעשר יד ןּופ ןגיוא יד רעּבָאיי

 ,ייז ןּופ ןרָאלרַאפ ןייז טעװ גנונירטנַא ןּוא
 .המשנ רעד ןּופ שינעכיוהסיוא ןַא-גנונעפָאה רעײז ןּוא

 :טנָאזעג טָאה ןּוא ,בֹויִא טרעפטנעעג טָאה: ךל
 ,טײל יד טייז ריא ,ָאי תמא:

 !המכח יד ןּברַאטשּפָא טעװ ךייַא טימ ןּוא
 ,ריא יװ ױזַא טײקידנַאטשרַאפ ךיוא ּבָאה ךיא:
 ;ךייַא ןגעק ּפָארַא טינ לַאפ ךיא
 !ָאטינ סָאװױזַא זיא ןעמעוו ייּב ןּוא
 --ןרָאװעג ךיא ןיּב רבח םייּב רעטכעלעג ַאי
 םיא טָאה רע ןּוא ,טָאג ּוצ ןפורעג טָאה סָאװ רעד

 ;טרעפטנעעג
 .רעמּורפ רעד ,רעטכערעג רעד - רעטכעלעג ַא
 ,גנּוטכַארַאפ טמּוק ןכַאלקילגמּוא םעדי
 ,ןכַאלקילג םעד ןּופ ןעקנַאדעג יד קילדעװ
 .סיוא ךיז טשטילג סּופ רעײז סָאװ יד -- סיוטש ַא
 ,רעּבױר יד ןּופ ןטלעצעג יד ןענייז הװלשּבי

 ,טָאג ןענערעצרעד סָאװ יד טייקרעכיז ןיא ןּוא
 .טסיופ ןייז ןיא טָאג ןייז טגנערּב סָאװ רעד
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 ךיד ןלעװ ײז ןּוא ,תומהּב יד טשרָאקַא גערפ רעּבָאז = !
 ,ןענרעל

 ;ןגָאז ריד טעװ רע ןּוא ,למיה ןּופ לגיופ םעד ןּוא
 ,ןענרעל ךיד טעװ יז ןּוא ,דרע רעד ּוצ דער רעדָא*

 .םי ןּופ ןשיפ יד ןלייצרעד ןלעװ ריד ןּוא
 ,טינ סײװ עקיזָאד עלַא ןשיװצ רעווי

 ?טכַאמעג סָאד טָאה טָאג ןּופ טנַאה יד זַא
 רעדעװטעי ןופ לעז יד ויא טנַאה ןייז ןיא זַאיי

 ,ןקידעּבעל
 -.בייל סנשטנעמ רעדעװטעי ןּופ טסיײג רעד ןּוא
 ;רעטרעװ ןווּורּפ רעוא סָאד טינ ףרַאדיי

 ?ייּפש ןייז טכּוורַאפ ןעמּוג רעד יװ יװַא
 ,המכח יד ןויײרג ייּב זיאי

 -?טײקידנַאטשרַאפ םימָי-תכירַא ןיא ןּוא
 - ,הרּובג ןּוא המכח זיא םיא יב

 .טײקידנַאטשרַאפ ןּוא תוצע טָאה רע
 ,טױּבעגּפָא טינ טרעװ סע ןּוא ,טרעטשעצ רע ,עזי+

 .טנפעעגטינ טרעװ סע ןּוא ,ןשטנעמ ַא טסילשרַאפ רע
 רע יז ןּוא ,ןרעסַאװ טלַאהרַאפ רע ,עז

 ,טנקירטעגסיוא
 .דרע יד רעּביא ןרעק יז ןּוא ,סױרַא ײז טקיש רע ןּוא
 ,טפַאשנולק ןּוא טכַאמ זיא םיא ייבי

 .רעריפרַאפ רעד יא רעטריפרַאפ רעד יא זיא רעניײז
 ,ענעמּונַאּב םיצעֹוי יד ןייגמּוא טכַאמ רע

 .רע טשירַאנַאּב רעטכיר יד ןּוא
 ,זיול רע טכַאמ םיכלמ יד ןּופ ענעדנוּבעג יד

 .לטרַאנקירטש ַא רע טדניּב ןדנעל ערעײז ףיוא ןּוא
 ,ענעמּונַאּב םינהֹּכ יד ןייגמּוא טכַאמ רעיי
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 .רע טײרדרַאפ עקיטכַאמ יד ןּוא
 ,עקידװעדײרַאּב יד יײּב ןושל םעד ּפָא טמענ רע:

 .קעװַא רע טמענ םינקז יד ןּופ לכׂש םעד ןּוא
 ,ןטשריפ ףיוא גנוטכַארַאפ טסיג רעיי

 .זול רע טכַאמ עקרַאטש יד ןּופ טרּוננָא םעד ןּוא
 ,רעטצניפ רעד ןּופ ןשינעפיט טקעלּפטנַא רע

 .טיוט ןּופ ןטָאש םעד טכיל ןיא סױרַא טגנערּב ןּוא
 ,רעטנּוא יז טגנערּב ןּוא ,רעקלעפ יד טכייהרעד רע

 .קעװַא יז טריפ ןּוא ,רעקלעפ יד סיוא טײרּפש רע
 םעד ןּופ טײלטּפױה יד ןּופ לכׂש םעד ּפָא טוט רע

 ,דנַאל ןּופ קלָאפ
 ןָא שינעטסיװ ַא ןיא ןעשזדנָאלּב יז טכַאמ ןּוא

 .געװ ַא
 ,טכיל ןָא ךׁשֹוח ןיא ןּפַאט יז

 .רערוּכיש ַא יװ ןעלקַאװ יז טכַאמ רע ןּוא

 ,גיוא ןיימ ןעזעג טָאה ץלַא ,עזי ןל
 .טקרעמעג ךיז ןּוא טרעהעג טָאה רעוא ןיימ

 ,ךיוא ךיא סײװ ,טסײװ ריא יו?
 .ךייַא ןגעק ּפָארַא טינ לַאפ ךיא
 ;ןדער ןקיטכַאמלַא םּוצ לי ךיא רעּבָאי

 .ךיא ליװ טָאג ּוצ ןהנעט ןּוא
 ,ןגיל ןּופ רערימש טיײז רעּבָא ריאי
 .עלַא ריא טײז םיאפֹור עקיטשינ
 ,ןגיושעג ןגײװש ריא טלָאװ יַאװלהּ*
 .ןעװעג המכח ַא ךייַא ןּופ סָאד טלָאװ
 ,הנעט ןיימ טשרָאקַא טרעהי

 .טמענרַאפ ןּפיל עניימ ןּופ גירק יד ןּוא
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 ,טכערמּוא ןדער טָאג רַאפ ריא טליװז
 ?ןורטַאּב ןדער םיא רַאפ ןּוא
 ;ןעװענַאש םינּפ ןייז ריא טליוװי

 ?ןגירק ךיז טָאג רַאפ ריא טליװ יצ
 ?ןשרָאפסױא ךייַא טעװ רע זַא ןייז טּוג טעװי

 ?ןרַאנּפָא םיא ריא טעװ ןשטנעמ ַא טרַאנ עמ יו יצ
 ,ןפָארטש ךייַא רע טעװ ןפָארטשיי

 .ןעװענַאש שינעגרָאּברַאפ ןיא טעװ ריא ּביוא
 ,ןקערשרעד ךייַא טעװ טיײקסיורג ןייז ,רָאװרַאפונ

 .ךייַא ףיוא ןלַאפ טעװ דחּפ ןייז ןּוא
 ןשַא ּוצ ןכילגעג ןענייז ןליּפשײּב ערעיײַאוי

 .סנפיוהזדיירנ ערעײַא םַײל סנפיוה ּוצ

 ,ןדער לעװ ךיא ןּוא ,ּפָא ךימ טזָאל
 .ליוװ סָאװ רימ ףיוא ןעמּוק לָאז ןּוא
 עניימ ןיא שיילפ ןיימ ןעמענ לעװ ךיא ,סָאװ ןייז געמ;*

 ,ןייצ
 .טנַאה ןיימ ןיא ןלעטשנַא ךיא לעװ ןּבעל ןיימ ןּוא
 --םיא ףיוא ךיז טכיר ךיא-.ןטיײט ךימ רע טעװ טָאי

 .םיא רַאפ ןוײװפיוא ךיא לעװ ןגעװ עניימ רעּבָא
 ,ףליה ַא ןייז רימ טעװ סָאד ןיושי

 .ןעמּוק טינ רעשלַאפ ןייק ןעק םיא רַאפ סָאװ
 ;טרָאװ ןיימ ּוצ-טרעה ןרעהיז

 .ןרעיוא ערעייַא טימ גָאזסױרַא ןיימ ןּוא
 ;טּפשמ םעד רָאפ ךיא גײל ,ךייַא טעּב ךיא ,טָאי

 .טכערעג ןייז לעװ ךיא זַא סײװ ךיא
 ?רימ טימ ןגירק ןעק סָאװ רעד זיא רעװי*

 .ןייגרַאפ ןּוא ןגײװש ךיא טלָאװ לָאמסנעד םורָאװ
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 ,רימ טימ ןָאט טינ ּוטסלָאז ןכַאז ײװצ רָאנײ
 טינ ףיז םינּפ ןײד רַאפ ךיא לעװ לָאמסנעד

 :ןגרָאּברַאפ
 ;רימ ןּופ רעטײװרעד טנַאה ןייד:נ

 .ןקערש טינ ךימ לָאז המיא ןייד ןּוא
 ,ןרעפטנע ריד לעװ ךיא ןּוא ,ףּור ןּואנ

 .רימ ּוד רעפטנע ןּוא ,ןדער לעװ ךיא יצ
 !םיאטח ןּוא דניז ךיא ּבָאה ליפיווי

 .ןסיוו ךימ זָאל אטח ןיימ ןּוא ךערּברַאפ ןיימ
 ,םינּפ ןייד וטסגרָאּברַאפ סָאװרַאפ-4

 ?ריד ּוצ אנֹוׂש ַא רַאפ ךימ טסנכער ןּוא
 ,ןקערשנייַא ּוטסליװ טַאלּב ןּבירטעג ַא יי

 ?ןגָאיכָאנ ּוטסליװ יורטש ןטנקירטרַאפ ַא ןּוא
 ,ןשינרעטיּב ןָא רימ טסּבײרש ּוד סָאװי

 ;טננּוי ןיימ ןּופ דניז יד ןעשרי ךימ טסכַאמ ןּוא
 ,סיפ עניימ ץָאלק ַא ןיא ןײרַא טסּוט ןּואז

 ;ןגעטש עניימ עלַא טסטיה ןּוא
 .ךיז ּוטסלּבירג טירטסּופ עניימ םּורַא

 ,טכירקעצ סָאװ לגָאל ַא יװ ןיּב "ךיא ןּואי*
 .ןסערפעצ םיא טָאה ליָאמ סָאװ דנּב ַא יװ

 ,יורפ ַא ןּופ ןרָאּבעג ,שטנעמ רעד: ךי
 .סָארדרַאפ טַאז ןּוא געט עצרּוק טָאה

 ,ןטינשרַאפ טרעוװ ןּוא סױרַא רע טמּוק םּולּב ַא יו?
 .טינ טײטשַאּב ןּוא ןטָאש ַא יװ טפיולטנַא רע ןּוא
 ?ןגיוא עניײד ןפָא וטסטלַאה ןכלעזַא ףיוא ןּואי

 ?ריד טימ טּפשמ םּוצ ןעגנערּב ּוטסליװ ךימ ןּוא
 ?ןיירמּוא ןּופ ןיײר ןכַאמ ןעק רעװ+
 .רע ןוא ,אּוהְו :טסקעט ןיא *
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 .טינ רענייא ןייק
 ,ןטינשעגּוצ ןענייז געט ענײז ּביוא

 ;ריד יײּב ויא םישדח ענייז ןּופ לָאצ יד
 טינ ןעק רע סָאװ טכַאמעג םיא ּוטסָאה ןצענערג

 ,רעּבירַא
 ,ּור ןּבָאה לָאז רע ידּכ ,םיא ןּופ ּפָא ךיז רעק*

 .גָאט ןייז רענעגנּודעג ַא יװ ןליפרעד טעװ רע זיּב

 ;גנּונעּפָאה ַא ָאד זיא םיוּב ַא רַאפ םּורָאװי
 ,רעדיװ ךיז רע טיינַאּב ,ןטינשעגּפָא טרעװ רע זַא
 .ףיוא טינ טרעה ץָארּפש ןייז ןּוא
 ;לצרָאװ ןייז טרעװ דרע רעד ןיא טלַא זַאי

 ,םַאטש ןייז ּפָא טּברַאטש ּביוטש ןיא ןּוא
 ,ףיוא רע טילּב רעסַאװ ןּופ חיר ןּופי

 .גנּוצנַאלּפ ַא יװ סױרַא ךַאלטיר טזָאל ןּוא
 ,קעװַא טלַאפ ןּוא טּברַאטש ןַאמ ַא רעּבָאי

 ?רע ויא ּוװ ןּוא ,שטנעמ רעד ןעננַאגרַאפ ןּוא
 ,םי ןּופ קעװַא ןעײג ןרעסַאװ:;

 ;ןקּורט ןּוא טנקירטעגסיוא טרעװ ךייט ַא ןּוא
 ;ףיוא טינ טייטש ןּוא ךיז טגײל שטנעמ רעד ןּואני

 ,ןּפַאכּפיױא טינ ךיז יז ןלעװ ןייז טינ טעװ למיה ןייק זיּב
 .ףָאלש רעיײז ןּופ ןכַאװפיוא טינ ןּוא
 ,ןטלַאהַאּב דרערעטנּוא ןיא ךימ טסלָאװ ּוד ןעוו:

 ,ןײגּפָא טעװ ןרָאצ ןייד זיּב ןגרָאּברַאפ ךימ
 -!רַימ ןָא ןענָאמרעד ךיז ןּוא ,טייצ ַא ןלעטש רימ

 -?ןרעװקידעּבעל ןעד רע טעװ ,טּברַאטש שטנעמ ַא זַא;+
 טרַאהעג ךיא טלָאװ טײצטסניד ןַימ ןּופ געט עלַא
 .ןעמּוק טעװ ּביולרּוא ןיימ זיּב
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 ,טרעפטנעעג ריד טלָאװ ךיא ןּוא ,ןפורעג טסלָאװ;
 ענייד ןּופ קרעװ םעד ּוצ טסּולגעג טסלָאװ ּוד ןעוו

 .טנעה
 ,טירט ענַײמ ּוטסליײצ דנּוצַא רעּבָאוי

 .אטח ןיימ ףיוא טינ לָאמּוצ טסטרַאװ
 ,ךערּברַאפ ןיימ זיא לטייּב ַא ןיא טעמתחרַאפיז

 .דניז ןיימ ּוצ ּוצ ךָאנ טסגײל ּוד ןּוא
 ,ךיז טלקערּבעצ גרַאּב רענעלַאפעג ַא ,רָאװרַאפ ָאייי

 ' ;טרָא ןייז ןּופ טקּוררַאפ טרעװ ולעפ ַא ןּוא
 ,רעניײטש טּבײרעצ רעסַאװ+

 ןופ ּביױטש םעד קעװַא ןעקנעווש ןעגנוצײלפ עריא
 ;דרע רעד

 .ןשטנעמ םעד ןּופ גנונעּפָאה יד רעטנּוא ּוטסננערּב ױזַא
 ,טיײגרַאפ רע ןּוא ,רעּביא קיּבײא םיא טסקרַאטשיי

 .קעװַא םיא טסקיש ןּוא ,םינּפ ןייז טסרעדנערַאפ
 ,טינ סײװ רע ןּוא ,דובּכ ןּבָאה רעדניק עני:

 .טינ יז טקרעמ רע ןּוא ,ןיילק ּוצ ןרעװ ײז ןּוא
 ,םיא ףיוא טקָאטײװ שיילפ ןייז רָאנַנ

 .םיא ףיוא טרעיורט לעז ןייז ןּוא

 טָאה ןּוא ,ינָמיֵּת רעד זַפילֶא טרעפטנעעג טָאה: ןֶס
 :טגָאזעג

 ,טפּול ןּופ טפַאשנעק טימ ןרעפטנע םכח ַא טעװי
 ?ךיוּב ןייז טניוו-חרומ טימ ןליפנָא ןּוא
 ,טינ ןגיוט סָאװ דיר ןהנעט

 ?יז טימ טינ ץּונ ןייק טננערּב עמ סָאװ רעטרעוו ןּוא
 ,טײקיטכרָאפסטָאג יד ּוטסרעטשרַאפ ךיוא

 .טָאג רַאפ טייקמּורפ יד טסרענימ ןּוא

 יע יי איי יי יי, דיי יי
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 ,ליומ ןייד טנרעל דניז ןיײד םורָאװ;
 .עקיטסיל יד ןּופ גנּוצ יד סיוא טסּבײלק ןּוא
 ,ךיא טינ ןּוא ,קידלּוש ךיד טכַאמ ליומ ןגייא ןייד*

 .ריד ןגעק תודע ןגָאז ןּפיל ענייד ןּוא

 ?ןרָאװעג ןרָאּבעג שטנעמ רעטשרע רעד ּוטסיּבי
 ?ןרָאװעג ןפַאשַאּב גרעּב יד רַאפ ּוטסיּב רעדָא
 ,טרעהעגנייַא טָאג ןּופ דוָס םעד ּוטסָאהי

 ?המכח יד ךיז ּוצ ןעמּונענקעװַא ןּוא
 ?טינ ןסײװ רימ סָאװ ,ּוטסײװ סנױזַא סָאװי
 ?ָאטינ יא ודנוא ייּב סָאװ ,ּוטסײטשרַאפ
 ,ודנּוא ןשיוװצ ָאד יא ויײרג ַא יא ּפָאק רעָארג ַא יא

 .געט ןיא רעטָאפ ןייד ןּופ רעטלע
 ,טָאג ןּופ ןעגנוטסיײרט יד קיצניװ ריד ןענייז:ג

 ?ריד ּוצ דלימ זיא סָאװ טרָאװ סָאד ןּוא
 ,ץרַאה ןייד ךיד טמענ סָאװו

 ,ןגיוא ענייד ןעקניוו סָאװ ןּוא
 ,טסײג ןייד טָאג ןגעק טסרעק ּוד זַא

 ?לומ ןיד ןּופ דיר סױרַא טסוָאל ןּוא
 ?ןייר ןייז לָאז רע זַא ,שטנעמ ַא זיא סָאװ;+

 ?יורפ ַא ןּופ רענערָאּבעג ַא ןייז טכערעג ןעד ןעק ןּוא
 ,טיִנ רע טּביױלג עקילײה ענייז ןיא ,עו

 ,ןגיוא ענייז ןיא ןייר טינ ןענייז ןעלמיה יד ןּוא
 ,רענעּברָאדרַאפ ןּוא רעקידרעװמּוא רעד ןיוש יװ טנייה:*

 ?רעסַאװ יװ טכערמּוא טקנירט סָאװ ,שטנעמ רעד

 ;וצ רימ רעה ,ןדײשַאּב ריד לעװ ךיא:י
 ;ןלייצרעד ךיא לעװ ןעזענ ּבָאה ךיא סָאװ ןּוא
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 --רעּביא ןּביג םימכח יד סָאװ;
 ,ןרעטלע ערעיײז ןּופ --טינ ןליוהרַאפ ןּוא
 ,דנַאל סָאד ןרָאװעג ןּבעגעג זיא ןײלַא יז ּוצ סָאװ;*

 .ייז ןשיװצ ןעננַאגעגכרּוד טינ זיא רעדמערפ ןייק ןּוא
 ,עשר רעד שינרעטיצ ןיא זיא געט ענייז עלַאײש

 -טלַאװעג םעד טײרּבעגנָא ןענייז ןרָאי עטלײצעג ןּוא
 .רעּוט

 ;ןרעיױא ענייז ןיא זיא ןטסננַא ןּופ לוק ַאיו
 .םיא ףיוא רעטסיװרַאפ ַא ןעמּוק טעװ םולש ןטימ ןיא
 ,שינרעטצניפ ןּופ ןעײרדּוצסױא ךיז טינ טּביױלג רע

 - .דרעוװש ןרַאפ ןּבילקעגסיוא זיא רע ןּוא
 ?סע זיא ּוװ :טיױרּב ךָאנ םּוא טלגָאװ רע

 ןופ גָאט רעד טײרּבעגנָא זיא םיא ןּבעל זַא סײװ רע
 .שינרעטצניפ

 ,שינעקירד ןּוא טסננַא ןקערש םיִא;:
 .גירק םּוצ טײרּבעגנָא ךלמ ַא יװ ןָא םיא ןּפַאכ יז
 ;טנַאה ןייז טָאג ןגעק טקערטשעגסיוא טָאה רע לײװ

 ;טקרַאטשעג ךיז ןקיטכַאמלַא ןגעק ןּוא
 ,ודלַאה ןצלָאטשו ַא טימ םיא ןגעק ןפָאלעגי

 .ןדליש ענייז ןּופ סנקּור עקיד יד טימ
 ;סטעפ ןייז טימ םינּפ ןייז טקעדַאּב טָאה רע לײװַײז

 ;דנעל ןפיוא ןטסָאלּפ טגײלעגנָא ןּוא
 ,טעטש עטסיװרַאפ טניוװַאּב טָאה רע ןּוא

 ,ייו ןיא טינ טציז עמ סָאװ רעוייה
 .סנפיוה ףיוא טײרּבעגנָא ןעװעג ןענייז סָאװ
 ןייז טעװ ןײטשַאּב טינ ןּוא ,ןייז ךייר טינ טעװ רעַי

 ,געמרַאפ
 .האּובּת רעײז דרע רעד ּוצ ךיז טעװ ןגיינ טינ ןּוא
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 ;שינרעטצניפ ןּופ ןָאטּפָא טינ ךיז טעװ רע
 ,םַאלפ ַא ןענעקירטרַאפ טעװ ץָארּפש ןייז

 ןּופ ךױה ַא ךרּוד ןרעװ ןָאטעגּפָא טעװ רע ןּוא !
 .ליומ יןייז

 ;,רעטרַאנרַאפ רעד טשינ ףיוא ןעיורט טינ לָא:
 ,טיײּבנייַא ןייז ןייז טעװ טשינ םורָאװ
 ,ןרעװ טליפרעד סע טעװ ,טמּוק גָאט ןייז רעדייא+נ

 .ןייז ןירג טינ טעװ גײװצ ןייז ןּוא
 ןיו קָאטשנײװ ַא יװ ןעלקָאשּפָא טעװ רע

 ,סקיטיײצמּוא
 .גנּואילּב ןייז םיוּבטרעּבלײא ןַא יװ ןפרַאװּפָארַא ןּוא
 ,טסיװ טּבײלּב עקידניז יד ןּופ למעזעג סָאד םורָאװ=!

 .דחֹוש ןּופ ןטלעצעג יד טרעצרַאפ רעייפ ַא ןּוא
 ,קילנמּוא ןרעּבעג ןּוא טכערמווא ןגָארט =

 .גנּורַאנּפָא ךיז רַאפ ןָא טײרּב ביל רעַיז ןּוא

 :טגָאזעג טָאה ןּוא ,בֹויִא טרעפטנעעג טָאה ןס
 ;סנױזַא ליפ טרעהעג ּבָאה ךיאי

 .עלַא ריא טייז רעטסיירט עקידהרצ
 ?דײר עקיטניװ יד ּוצ ףוָס ַא ןייז טעװ;
 !ןרעפטנע טסלָאז ּוד זַא ךיד טרַאּפש סָאװ רעדָא
 ריא יװ ןדער טנעקעג ךיוא טלָאװ ךיאי

 ;טרָא ןיימ ףיוא ןעװעג טלָאװ ריא זַא
 ,ךייַא ףיוא רעטרעװ טּפינקעג טלָאװ ךיא
 ,ּפָאק ןיימ ְךייַא ףיוא טלקָאשעג ןּוא
 ,ליומ ןיימ טימ טקרַאטשעג ךייַא טלָאװ ךיא

 ןךייַאו טלָאװ ןּפיל עניימ ןּופ רעױדַאּב רעד ןּוא
 ,טרעדנילעג

 .טָאג *



 16-6וט בויא

 ,קָאטײװ ןיימ טרענימעג טינ טרעװ ,דער ךיא יײס זַאי
 ;קעװַא טינ רימ ןּופ רע טייג ,ףיוא רעה ךיא ייס ןּוא
 ;טרעטַאמרַאּפ ךימ רע טָאה דנּוצַא ,רָאװרַאפז
 .טפַאשנלעזעג עצנַאג ןיימ טליורגעצ טסָאה
 --טשטיינקעצ ךימ טסָאה ןּואּי

 ;ןרָאװעג סע זיא תודע םּוצ
 ,רימ ןגעק ףיוא טײטש טײקרעגָאמ ןיימ ןּוא
 .ןָא יז טנָאלק םינּפ ןיא רימ
 ,טפַאשטנייפ טימ טקּוצרַאפ טָאה ןרָאצ ןייזי
 ;ןיצ ענייז טימ רימ ףיוא טצירקעג טָאה רע
 .רימ ףיוא ןגיוא ענייז טפיילש אנֹוׂש ןיימ
 ,רימ ףיוא ליומ סָאד ףיוא טרַאּפש עמי

 ;ןקַאּב עניימ ןעמ טשטַאּפ דנַאש טימ
 .רימ ףיוא ךיז ײז ןּבײלק םענייא ןיא
 ,רעכערּברַאפ םּוצ רעּביא ךימ טרעפטנע טָאגיז

 .ךימ רע טפרַאװ םיעשר ןּופ טנעה יד ןיא ןּוא
 ,טלקערּבעצ ךימ טָאה רע ןּוא ,ןעװעג ךיא ןיּב קיאּורּ;

 ;טלציּפעצ ךימ ןּוא ,קינעג םייּב ןעמּונעגנָא ךימ ןּוא
 .טערּבליצ ןייז רַאפ טלעטשענפיוא ךימ טָאה רֶע ןּוא
 ,רעסיש ענייז םּורַא ןעלגניר ךימ;*

 ,טינ טמירַאּברעד ןּוא ,ןרינ עניימ טלַאּפש רע
 ,לַאג ןיימ דרע רעד ּוצ סיוא טסיג רע
 ;ךָארּב ַא ףיוא ךָארּב ַא ךימ טכערּבעצ רע;

 .ןַאמסגירק ַא יװ רימ ןגעק טפיול רע
 ,טיוה ןיימ ףיוא טיינענפיוא ךיא ּבָאה קַאז;*

 .ןרָאה ןיימ שַא ןיא טרעגלעוװעג ןּוא
 ,ןײװעג ןּופ טיור זיא םינּפ ןיימ:*

 ,טיוט ןּופ ןטָאש זיא ןעמערּב עניימ ףיוא ןּוא



 5 בויא 6 זי-17 וט

 ,טנעה עניימ ןיא טינ טכערמּוא ןייק רַאפגז
 .ןייר זיא הליפּת ןיימ תעּב
 ,טּולּב ןיימ ןקעדּוצ טינ טסלָאז ,דרעי*

 !יירשעג ןיימ רַאפ ןייז טרָא ןייק טינ לָאז ןּוא
 ,תודע ןיימ למיה ןיא זיא טָא טציא וליפַא*

 .ךייה רעד ןיא זיא רענָאז-תודע ןיימ ןּוא
 ;ןעקנַאדעג עניימ ןענייז רעכערּפשריפ עניימ-ז

 ,גיוא ןיימ ןפירט טּוט טָאג ּוצ
 ,טָאג טימ ןַאמ ַא ןשיװצ ןטּפשמ לָאז רע זַא-י

 .רבח ןייז ןּוא דניקנשטנעמ ַא ןשיװצ יװ
 ,ןעײג ןרָאי עטלײצעג יד םורָאװ:

 לעװ ךיא ןענַאװ ןּופ געװ ַא ףיוא קעװַא לעװ ךיא ןּוא
 .ןרעקמּוא טינ ךיז

 - ,טקָאטײװעצ זיא טימעג ןיימי ן
 ,ןשָאלרַאפ ןענייז געט עניימ

 .רימ רַאפ זיא רבק רעד
 ,רימ טימ ןענייז רעטעּפש ,רָאװרַאפי

 .גיוא ןיימ ןעּור זּומ ןרעגרע רעיײז ףיוא ןּוא
 ,ךיד טעּב ךיא ,ּוצ ךיז רעקי
 ;ןײלַא ריד יב רימ רַאפ בֵרֶע יז
 ?ןּבעג גָאלשטנַאה ַא רימ לָאז ןעד רעװ
 ,לבכׂש ןּופ ןגרָאּברַאפ ּוטסָאה ץרַאה רעײז םורָאװ:

 .ןּביהרעד טינ ײז ּוטסּוט ןקיטכיר םּוצ
 ,םירבח ןגעװ הפינח ןּופ טרסמ סָאװ רעד*
 !רעדניק ענייז ןּופ ןגיוא יד ןלָאז ןייגסיוא שזַא

 ,טײל יב לטרעװ ַא רַאפ טלעטשעג ךימ טָאה רע ,ָאיי
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 .ןרָאװעג ךיא ןיּב םינּפ ןיא ןעיײּפש ּוצ ןּוא
 ,גיוא ןיימ זיא שינרעגרע ןּופ לקנּוט ןּואז

 .עלַא ןטָאש ַא יװ ןענייז רעדילג עניימ ןּוא
 ,רעּבירעד טליורגעצ ןרעװ עקיטרַאפטכער ידי

 -פיוא ןקידניז ןפיוא טרעװ רעקידלּושמּוא רעד ןּוא
 .טכַארּבעג

 ,געוו ןייז ןטלַאהנָא לָאז רעטכערעג רעד ןּואי
 ןרעמ לָאז טנעה ענײר טָאה סָאװ רעד ןּוא

 !טײקרַאטש
 ,רעהַא רעדיװ טשרָאקַא טמּוק רעּבָא עלַא ריאנפ

 .ךייַא ןשיװצ ןגולק ַא ןעניפעג טינ לעװ ךיא ןּוא
 ,ןעגנַאגרַאפ ןענייז געט עניימ:י

 -- ןסירעצ ןענײז ןעקנַאדעג עניימ
 .ןצרַאה ןיימ ןּופ ןשינעטכַארט יד
 יז ןכַאמ גָאט רַאפ טכַאנײ

 ."רעטצניפ זיא סע לײװ טכיל סָאד זיא טנָאנ
 יװ דרערעטנוא רעד ףיוא ךיז טכיר ךיא ןַא;י

 ,םיה ןיימ
 ,רעגעלעג ןיימ סיוא ךיא טעּב שינרעטצניפ ןיא

 ו רעטָאפ ןימ טסיּב ,:ךיא ףּור רבק םּוצ;+
 ,םערָאװ םּוצ "רעטסעווש ןיימ ןּוא רעטּומ ןיימ,
 ?גנּונעּפָאה ןיימ זיא ןעד ּוװ טנייה:*

 ?ןעונָא יז טעװ רעװ גנּונעּפָאה ןיימ ,ָאי
 ,ןרעדינ יז טעװ דרערעטנוא ןּופ ןעלגיר יד ּוצי*

 .ןעּור רימ ןלעװ ּביוטש ןיא םענייא ןיא ןעוו

 טָאה ןּוא ,יחּוש רעד דדלִּב טרעפטנעעג טָאהי ךי
 :טנָאזעג
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 ?רעטרעװ ףיוא ןגעיעג ןכַאמ ריא טעװ ןענַאװ זיּבַ
 .ןדער רימ ןלעװ ךָאנרעד ןּוא ,טכַארטַאּב
 ,תומהּב יװ טנכערעג רימ ןרעװ סָאװרַאפ
 ?ןגיוא ערעיײַא ןיא טּפָאטשרַאפ רַאפ ןטלַאהעג
 ,ןרָאצ ןייד ןיא ןײלַא ךיז טסקּוצרַאפ סָאװ ּוד+
 ,דרע יד ןרעװ טוָאלרַאפ ןגעװטענײד ןּופ לָאז
 ?טרָא ןייז ןּופ ןרעװ טקּורעגקעװַא ולעפ ַא ןּוא

 ,ןרעװ ןשָאלרַאפ טעװ םיעשר יד ןּופ טכיל סָאד ,ָאיי
 .רעייפ ןייז ןּופ קנּופ רעד טעװ ןענייש טינ ןּוא
 ,טלעצעג ןייז ןיא ןרעװ רעטצניפ טעװ טײקיטכיל ידי

 .םיא רעּביא ןרעװ ןשָאלרַאפ טעװ טכיל ןייז ןּוא
 ,ןרעװ טננעעג ןלעװ טכַאמ ןייז ןּופ ןזײרּפש ידז

 .הצע ענעגייא ןייז ןפרַאװרעדינַא טעװ םיא ןּוא
 ,ץענ רעד ןיא סיפ ענייז ןּופ ןּבירטעג טרעװ רע םורָאװ

 .םּוא רע טײג עקטסַאּפ ַא ףיוא ןּוא
 ,ץענננַאפ ַא טעװ טירט ןרַאפ ןּפַאכי
 .ּפונק רעד ןטלַאה םיא טעװ טסעפ
 ,םיא רַאפ קירטש ַא ויא דרע רעד ןיא ןטלַאהַאּב=

 .געטש ןפיוא זיא םיא רַאפ גײטשּפַאכ ַא ןּוא
 ,ןשינעקערש םיא ןליורג םּורַא דנּורי

 ,טירט ענייז ףיוא םיא ןנָאי יז ןּוא
 ,קילנמּוא ןייז ןייז טעװ קירעגנּוה?

 .טייז ןייז ייּב טײרּבעגנָא זיא ךָארּב רעד ןּוא
 ,ּבײל ןייז ןּופ רעדילג יד טעװ ןסעפיוא?

 .טיוט ןּופ רוָכּב רעד רעדילג ענייז טעװ ןסעפיוא
 ןיײז טלעצעג ןײז ןּופ ןרעװ טעװ ןסירעגסיוא:+

 ,גנורעכיזרַאפ
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 ןופ ךלמ םעד ּוצ ןוײרּפש ןכַאמ םיא טעװ סע ןּוא
 .שינעקערש

 ;ּבָאה ןייז טינ טלעצעג ןייז ןיא טעװ ןעור
 .לּבעװש ןרעװ טַײרּפשענסױא טעװ גנּוניֹוװ ןייז ףיוא
 ,ןעלצרָאװ ענייז ןענעקירט ןלעװ ןטנּוא ןּופ

 .גײװצ ןייז ןרעװ טקלעװרַאפ טעװ ןּביוא ןּופ ןּוא
 ,דרע רעד ןּופ רעטנּוא טייג רֹכֵז ןייזוי

 .ןסורעד ןעמָאנ ןייק טינ טָאה רע ןּוא
 ,שינרעטצניפ ןיא טכיל ןּופ ןסיוטש םיא טעװ עמ;*

 .ןעלגָאװרַאפ םיא ןעמ טעװ טלעװ רעד ןּופ ןּוא
 ןייז ןשיװצ לקינייא ןייק ןּוא דניק ןייק טינ טָאה רעי*

 ,קלָאפ
 .ןעגנּוניֹוװ עניײז ןיא ּבײלּברעּביא ןייק ןּוא
 -עּפש יד טליורנעצ ןרעװ גָאט!ףָארטשנ ןייז רעּביאיש

 ,עקידרעט
 .רעדיוש ַא ןָא טמענ עקידרעירפ יד ןּוא

 ,רעכערּברַאפ םעד ןּופ ןעגנוניוװ יד ןענייז סָאד ,ָאיײו
 ןּופ טינ סיײװ סָאװ םעד ןּופ טרָא רעד זיא סָאד ןּוא

 : .טָאג

 :טגָאזעג טָאה ןּוא ,בֹויִא טרעפטנעעג טָאהי טי
 ,לעז ןיימ ןּבירטַאּב ריא טעװ ןענַאװ זיּבי

 ?רעטרעװ טימ ןקירדעצ ךימ ןּוא
 ,ךימ טקידײלַאּב ריא זַא לָאמ ןעצ ןיושי
 .ןקינייּפ ּוצ ךימ טינ ךייַא טמעש ריא
 ,ןעזרַאפ ָאי ןיוש ּבָאה ךיא זַא ןּואּ!
 .עֹורַאפ ןיימ ןּבײלּב ךָאד רימ ײּב טעװ
 ,רימ ןגעק ןסיירג ךיז תמא רעד ןיא טליװ ריא ּביוא*
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 ,דנַאש ןיימ ןפרַאװרַאפ רימ ןּוא
 ,טעדװירקעג ךימ טָאה טָאג זַא טסײװ ָאטי

 .רימ םּורַא טגײלעגמּורַא ץענ ןייז ןּוא
 ,טרעפטנעעג טינ רע ןּוא ,טלַאװעג ךיא יירש טָאז
 .טיײקיטכערעג ןייק ָאטינ ןּוא ,ףּור ךיא
 ,ןייגכרּוד טינ ןעק ךיא זַא ,טמַאצרַאפ רע טָאה געװ ןיימי

 שינרעטצניפ ַא רע טָאה ןגעטש עניײמ ףיוא ןּוא
 .ןָאטעגּפױרַא

 ,רימ ןּופ ןָאטעגסױא רע טָאה דובּכ ןיימ*
 .ּפָאק ןיימ ןּופ ןיורק יד ןעמּונעגּפָארַא ןּוא
 ,ייגרַאפ ךיא זַא ,םּורַא דנּור ךימ טסיוטשעצ רעיז

 .גנּונעּפָאה ןיימ םיוּב ַא יװ ןסירעגסיוא טָאה רע ןּוא
 ,רימ ףיוא ןרָאצ ןייז ןדנּוצעגנָא טָאה רע ןּוא;ז

 .אנֹוׂש ַא םענייז רַאפ ךימ טנכער רע ןּוא
 ,תונחמ ענייז ןרימ ףיואנ ןעמּוק םענייא ןיאי

 ,רימ ןגעק געװ רעײז סיוא ןטערט ײז ןּוא
 .טלעצעג ןיימ םּורַא ןרענַאל ײז ןּוא
 ,רימ ןּופ טרעטײװרעד רע טָאה רעדירּב עניימ*

 טדמערפרַאפ ןצנַאג ןיא ןענייז עטנעקַאּב עניימ ןּוא
 .רימ ןּופ

 ,קירּוצ ךיז ןטלַאה םיבֹורק עניימי+
 .ןסעגרַאפ ךימ ןּבָאה טניירפ עטּוג ענַײמ ןּוא
 ךימ ןענעכער ןטסניד עניימ ןּוא רעניוװזיױה עניימ:*

 ,ןדמערפ ַא רַאפ
 .ןגיוא ערעײז ןיא ןרָאװעג ךיא ןיּב רעטנעקַאּבמּוא ןַא
 ,טינ טרעפטנע רע ןּוא ,טכענק ןיימ ףּור ךיא:*

 .ליומ ןטימ םיא ײּב ךיז טעּב ךיא
 ,ּבײװ ןיימ רעדיוװּוצ זיא םעטָא ןיימיז



 28-18 טי | בויא 40

 ,ּבײל ןיימ ןּופ רעדניק יד לקערַאּפ ךיא ןּוא
 ,ךימ ןטכַארַאפ ךַאלגניא וליפַא;*

 .ןגעקַא רימ ןדער ײז ןּוא ,ךיז לעטש ךיא
 ,עטיורטרַאפ עניימ עלַא ןקידרעװמּוארַאפ ךימי*

 .רימ ןגעק ךיז ןרעק ,ּביל ּבָאה ךיא סָאװ יד ןּוא
 ןיימ טּפעלקעגּוצ זיא שײלפ ןיימ ּוצ ןּוא טיוה ןיימ ּוציי

 ,ןיּבעג
 .ןייצ עניימ ןּופ סעלסַאי יד טימ סױרַא ןיּב ךיא ןּוא

 ,רימ ףיוא ךייַא טמירַאּברעד:י
 ,עניימ םירבח ריא ,רימ ףיוא ךייַא טמירַאּברעד
 .ןפָארטעג ךימ טָאה טָאג ןּופ טנַאה יד םורָאװ
 ,טָאג יװ ױזַא ךימ ריא טפדֹור סָאװרַאפ

 !שיילפ ןיימ טימ ןטעונָא טינ ךיז טנעק ןּוא
 !רעטרעװ עניימ ןּבירשעגפיוא רָאנ ןרעװ יַאװלה:*

 !טנכײצרַאפ ְךּוּב ַא ןיא ײז ןרעװ יַאװלה
 ײלּב ןּוא ןעּפ רענרעזייַא ןַא טימ:+

 !טקַאהעגניַא ולעפ ןיא קיּביײא ףיוא
 ,טּבעל רעזיײלסױא ןיימ ,סײװ ךיא םורָאװ;

 .דרע רעד ףיוא ןייטשפיוא רע טעװ רעטעּפש ןּוא
 ,טּפַאלקעגנײַא סָאד זיא טוה ןיימ רעטנּוא רעּבָאיי

 !טָאג ןעז ליװ ךיא :סע זיא שיײלפ ןיימ ןיא ןּוא
 ,רימ רַאפ ןעז לָאז ןײלַא ךיא זַאיי

 --רערעדנַא ןייק טינ ןּוא ,ןקּוקנָא ןלָאז ןגיוא עניימ ןּוא
 .ּבײל ןיימ ןיא ןרינ עניימ יסיוא ןעײג
 !ןפדור םיא רימ ןלעװ יװ, :טגָאז ריא ןעוו*

 ןענּופעג ךיז טלָאװ ךַאז רעד ןּופ לצרָאװ רעד יװ ױזַא
 ,רימ ןיא

 .יַתֹיִלָכ ּולָּכ :ליּפשטרָאװ *
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 ,דרעװש רעד רַאפ ארֹומ טָאהײ
 רעד ןּופ ןפָארטש יד ןענייז ןרָאצמירג טימ םורָאװ

 ;דרעװש
 .ןַארַאפ זיא טּפשמ ַא זַא ןסיוו ריא טלָאז םּורד

 טָאה ןּוא ,יתָמַעַנ רעד רַפֹוצ טרעפטנעעג טָאהי ר
 :טנָאזעג

 -ןעקנַאדעג עניימ רימ ןרעפטנע םּורדִי
 :רימ ןיא ריּפש ךיא סָאװ ןגעװ ןּופ
 ,טרעהעג ךיא ּבָאה דנַאש ןיימ ןּופ ףרּוװרָאפ םעד?

 .רימ טרעפטנע דנַאטשרַאפ ןיימ ןּופ טסייג ַא ןּוא

 ,ןָא קיּבייא ןּופ זיא סָאװ סָאד וטסײװ:
 ?דרע רעד ףיוא טכַאמעג זיא שטנעמ רעד טניז ןּופ
 ,ןצרּוק ףיוא זיא םיעשר ןּופ גנַאזעג סָאד זַאּי

 ?עגר ַא ףיוא ןקידניז ןּופ החמׂש יד ןּוא
 ,ךײה ןייז ןינפױרַא לָאז למיה ןויּב ןעווי

 ,ןכײרגרעד ןקלָאװ ןויּב לָאז ּפָאק ןייז ןּוא
 ;ןייגרעטנּוא קיּבײא ףיוא טיוק ןגייא ןייז יװ רע טעװז
 ?רע זיא ּוװ :ןגָאז ןלעװ רעעז ענייז
 םיא טעװ עמ ןּוא ,ןעילפקעװַא רע טעװ םולח ַא יו

 ,ןעניפעג טינ
 .רעד ןּופ גנּואעז ַא יװ ןרעװ טגָאירַאפ טעװ רע ןּוא

 .טכַאנ
 ,רעמ טינ ןּוא ,טקּוקעגנָא םיא טָאה גיוא סָאד

 .טרָא ןייז ןעונָא טינ םיא טעװ רעמ ןּוא
 ,עמערָא יד ןקיטיגרַאפ ןלעװ רעדניק ענייזי

 .סטּוג ןייז ןּבעגקירּוצ ןלעװ טנעה ענעגייא ענייז ,ָאי
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 ,טנוּוי ןייז טימ לּופ ןענייז רענייּב ענייז:
 .ןגײל ךיז יז טעװ ּביוטש ןיא םיא טימ רעּבָא
 ,לױמ ןייז ןיא זייּב סָאד זיא סיז םגהי

 ,גנּוצ ןייז רעטנוא סע טלַאהַאּב רע
 ,ּפָא טינ סע טזָאל ןּוא ,סע טניוש רע

 ,ןעמּוג ןייז ףיוא ּוצ סע טלַאה ןּוא
 ,דײװעגניא עניײז ןיא טרעקרַאפ זיײּפש ןייז טרעװי+

 .םיא ייּב קינײװעניא זיא ןעננַאלש ןּופ לַאנ
 סע טעװ ןּוא ,ןעגנולשעגנייַא רע טָאה געמרַאפ

 | ,ןכערּבסױא
 .ןּבײרטסױרַא טָאג סע טעװ ךיוּב ןייז ןּופ
 ,ןגיוז רע טגעלפ ןעגנַאלש ןּופ טפיגיי

 .ןעגרה םיא רעטָאנ ַא ןּופ גנּוצ יד טעװ
 ,ןבעּב יד ןעונָא טינ טעװ רעיז

 .טנַאמש ןּוא קינָאה ןּופ ןעמָארטשנכײט יד
 ,ןעגנילשּפָארַא טינ סע טעװ ןּוא ,ימ ןייז קירּוצ טיג רע;*

 טינ טימרעד ךיז רע טעװ ,געמרַאפ ןייז קרַאטש יװ
 .ןעירפנָא

 ,עמערָא יד טוָאלעג רקפה ,טקירדעצ טָאה רע לײװ
 .טיוּבעג טינ טָאה רע סָאװ זיוה ַא טלונעג
 ,ּבײל ןייז ןיא ּור ןייק טסּוװעג טינ טָאה רע לײװײי

 .ןרעװ ןענּורטנַא טינ ץַאש ןייז טימ רע טעװ
 ,יירעסערפ ןייז ןּופ ּבילּברעּביא ןייק ָאטיניו

 .ןרעװעג טינ סטּונ ןייז טעװ םּורד
 ,ןרעװ גנע םיא טעװ ,לּופ זיא ּפָארק ןייז ןעווי

 .םיא ףיוא ןעמּוק טעװ ,ןכַאלקילנמּוא ןַא ןּופ טנַאה ַא ּוװ
 ,ךיוּב ןייז ןליפנָא ייּב ןטלַאה טעװ רע-*

 ,ןרָאצמירג ןייז םיא ףיוא ןקישנָא ןטָאגו טעװ
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 .זײּפש ןייז טימ םיא ףיוא ןענעגער ןכַאמ ןּוא
 ,ןפַאװ םענרעזייַא ןַא ןּופ ןפױלטנַא טעװ רע-+

 .ןגיוּב רענרעּפּוק ַא ןרעכעלכרּוד םיא טעװ
 ,ּבײל ןּופ סױרַא טמּוק סע ןּוא ,יצ ַא טוט רע?

 ;לַאג ןייז ןּופ סױרַא טייג ליפ עקיצילּב יד ,ָאי
 .םיא ףיוא ןענייז תומיא
 ,תורצֹוא ענייז רַאפ ןטלַאהַאּב זיא שינרעטצניפ ערָאג*

 טינ םענייק ןּופ רעייפ ַא ןרעצרַאפ טעװ םיא = |
 ;ןוָאלּבעגפױא

 .טלעצעג ןייז ןיא ּבײלּברעּביא םעד ןסעּפָא טעװ סע
 ,דניז ןייז ןקעלּפטנַא ןעלמיה ידי

 .םיא ןגעק ףיוא ךיז טלעטש דרע יד ןּוא
 ,זיוה ןייז ןּופ םּוקניַא רעד טעװ קעװַאי

 .ןרָאצ ןייז ןּופ גָאט ןיא ןענורעצ טרעוו סע
 ןּופ ןשטנעמ ןטכעלש םעד ןּופ קלח רעד זיא סָאד

 ,טָאג
 .טָאג ןּופ השורי עטרעשַאּב ןייז ןּוא

 :טגָאזעג טָאה ןּוא ,בֹויִא טרעפטנעעג טָאהי אכ
 ,טרָאװ ןיימ ּוצ-טרעה ןרעה;

 .ןעננוטסײרט ערעײַא ןייז סָאד לָאז ןּוא
 ;ןדער לָאז ךיא זַא ךימ טזָאלּ

 .ןכַאלּפָא וטסעװ ןדער ןיימ ךָאנ ןּוא
 ?גָאלק ןיימ ןשטנעמ ַא ןגעק זיא:

 ?טימעג ןיימ ןרעװ ץרּוק טינ לָאז סָאװרַאפ ןּוא
 ,ןעמּונַאּב טרעװ ןּוא ,רימ ּוצ ךיז טרעק;

 .ליומ ןפיוא טנַאה יד ףױרַא טּוט ןּוא
 ,ןקָארשרעד ךיא רעװ יװַא ךיז ןָאמרעד ךיא יװ זַאי
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 .רעדיוש ַא ןָא טמענ ּבײל ןיימ ןּוא

 ,םיעשר יד ןּבעל סָאװרַאפי
 ?טּפַארק ןיא קרַאטש ןענייז ןּוא ,ךיז ןרעטלע
 ,ייז יב םינּפ רעײז רַאפ טסעפ טײטש ןעמָאז רעייזי

 .ןגיוא ערעײז רַאפ ןצָארּפש ערעײז ןּוא
 ,טסננַא ןָא ,םולשּב ןענייז רעזייה ערע

 .יײז ףיוא טינ זיא טָאג ןּופ טּור יד ןּוא
 ,טינ טלעפרַאפ ןּוא טרעּפכּורּפַאּב סקָא ןייזיי

 .טינ טפרַאװרַאפ ןּוא ךיז טּבלעק ּוק ןייז
 ,גרַאװגנוי רעיײז ףָאש יװ סױרַא ןקיש ייזוי

 .םּורַא ןצנַאט רעדניק ערעײז ןּוא
 ,ףרַאה ןּוא קיוּפ טימ ןעגניז יז?

 .טיילפ רעד ןּופ לוק םּוצ ךיז ןעיירפ ןּוא
 ,געט ערעיײז סטּוג ןיא ןעגנערּברַאפ יײז*

 .דרערעטנוא ןיא יז ןרעדינ קיאּור ןּוא
 ,ודנוא ןופ ּפָא ךיז רעק :טָאג ּוצ ןגָאז יז ןּוא;+

 .ןגעוו ענייד ןּופ ןסיװ טינ ןליװ רימ ןּוא
 ?ןעניד םיא ןלָאז רימ זַא ,רעקיטכַאמלַא רעד זיא סָאװ*

 ּוצ ןטעּב ןלעװ רימ זַא ,ןצּונ רימ ןלעװ סָאװ ןּוא
 -?םיא

 ;טנַאה רעייז ןיא טינ ךָאד זיא סטּוג רעייזויפ |
 .רימ ןּופ טײװ ויא םיעשר יד ןּופ טָארַאּב רעד

 לָאז םיעשר ןּופ טכיל סָאד זַא סָאד זיא טפָא ויי
 ,ןרעװ ןשָאלרַאפ

 ?ךָארּב ַא יז ףיוא ןעמּוק לָאז סע ןּוא
 ?ןרָאצ ןייז ןיא םירּוסי ןלײטסױא ײז לָאז רע
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 ,טניוו ןרַאפ יורטש יװ ןרעװ ןלָאז ייז*
 !קעװַא םיא טעבנג םערּוטש רעד סָאװ ײרּפש יװ ןּוא
 -"רעדניק ענייז רַאפ טכערמּוא ןייז טלַאהַאּב טָאג;

 .ןסיוװ לָאז רע זַא ןלָאצַאּב ןײלַא םיא רע לָאז
 ,קילנמּוא ןייז ןעז ןגיוא ענײז ןלָאװי

 .ןעקנירט רע לָאז ןרָאצמירג סנקיטכַאמלַא ןּופ ןּוא
 ,םיא ךָאנ טניזעגזיױה ןייז םיא טרעמיק סָאװ םורָאװ?!

 ?טקידנעעג זיא םישדח ענייז ןּופ לָאצ יד ןעוו

 ,טײקידנַאטשרַאפ ןענרעל טָאג ןעמ ןעקי
 ?עטסכעה יד טּפשמ רע זַא
 ,טײקרַאטש רעטכער ןייז ןיא טּברַאטש רעד:

 ;הוולַׁשּב ןּוא קיאּור ןצנַאג ןיא
 ,ךלימ טימ לּופ ןענייז סרעמע ענַײז*

 .טקיטפעזעג זיא רענייּב עניײז ןּופ ךרַאמ רעד ןּוא
 ,טימעג רעטיּב ַא ןיא טּברַאטש רעד ןּוא:*

 .סטּוג ןייק טכּוזרַאפ טינ טָאה ןּוא
 ,יײז ןגיל ּביוטש ןיא םענייא ןיאי

 .וצ ײז ןקעד םערעװ ןּוא

 ,תובשחמ ערעײַא ךָאד סײװ ךיא:ז
 ,רימ ןגעקַא טלַאװעג טימ ךיז טגילק ריא יװ ןּוא
 ?הררׂש םעד ןּופ זיוה סָאד זיא ּוװ, :טנָאז ריא זַאי

 "?גנּוניֹוװ סעשר םעד ןּופ טלעצעג סָאד ּוװ ןּוא
 ?רערָאפגעװ יד יב טנערפעג טינ ריא טָאהי

 ;ןוײװַאּב ערעײז ןענעקיײלרַאפ טינ ךָאד טעװ ריא
 רעד טניושעג טרעװ ךָארּב ןּופ גָאט םעד ןיא זַא

 ,רעטכעלש
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 .טכַארּבעג ןרעװ ןפָארטש ןעװ גָאט םעד ןיא
 ?געװ ןייז םינּפ ןיא םיא טגָאז רעװיי

 ?םיא טלָאצַאּב רעװ ןָאטעג טָאה רע סָאװ ןּוא
 ,הרּובק ּוצ טכַארּבעג טרעװ רע םורָאװ

 .ףיוא ןעמ טסַאּפ לגרעּב ןפיוא ןּוא
 ,לָאט ןּופ דרע רעקיטש יד םיא ןענייז סיי

 ,ןשטנעמ עלַא ךיז ןעיצ םיא ךָאנ ןּוא
 .לָאצ ַא ןָא סיורַאפ םיא ןּוא

 ,טשינרָאג טימ ןטסײרט ךימ ריא טליװ יװ ןּוא-+
 ?רַאנּפָא ןַא ןּבײלּב תובּוׁשּת ערעייַא זַא

 טָאה ןּוא ,יִנְמיֵּת רעד וַפיֵלֶא טרעפטנעעג טָאהי בכ
 :טגָאזעג

 !טָאג ץּונ ַא שטנעמ רעד ןעד טגנערּבי
 -רַאפ רעד ץּונ ַא טגנערּב ןײלַא ךיז טרעיײנ

 .רעקידנַאטש
 ַא טסיּב ּוד וַא הבֹוט ַא רעקיטכַאמלַא רעד טָאהְ;

 ?קידצ
 ?ןגעװ ענייד ןיא ךַאלרע טסיּב ּוד זַא ןיוועג ַא רעדָא
 ,ךיד רע טפָארטש טײקיטכרָאפסטָאג ןייד ןגעװ יצ+

 ?ריד טימ טּפשמ םּוצ טייג ןּוא
 ,סיורג טיײקיטכעלש ןייד טינ זיא

 ?דניז ענײד רועיש ַא ןָא ןּוא
 רעדירּב ענַײד ייּב ןוּכשמ ַא ןעמענ טסגעלפ םורָאװי

 ,טסיומּוא
 .ןָאטסױא ּוטסגעלפ עטעקַאנ יד ןּופ םידנּב יד ןּוא
 טינ ּוטסגעלפ ןטכַאמשרַאפ םעד רעסַאװ קנּורט ַאי

 ,ןּבעג
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 .טיורּב ןדיײמרַאפ ּוטסגעלפ ןקירעגנּוה םעד ןּופ ןּוא
 ,דרע יד טרעהעג םיא ,םערָא ןטימ ןַאמ םעד ,ָא

 ."ריא ףיוא ןעניֹוװ געמ רע ,רענעעזעגנָא רעד ןּוא
 ,ןקידיײל טימ טקישעגקעװַא ּוטסָאה תונמלַאפ
 .ןרעװ טקירדעצ ןגעלפ םימֹותי ןּופ סמערָא יד ןּוא
 ,ריד םּורַא דנּור ןצענ ןענייז םּורדּפ

 ,דחּפ רעקידמיצּולּפ ַא טקערש ךיד ןּוא
 ,ןעז טינ טסנעק ּוד זַא ,שינרעטצניפ ַא רעדָאצ

 .ךיד טקעדרַאפ רעסַאװ גנוציילפ ַא ןּוא
 ,ןעלמיה יד ןּופ ךייה רעד ןיא זיא טָאג ,רָאװרַאפ5

 ;ןענייז יז ןּביוהרעד יװ ןרעטש עטסכעה יד ,עז ןּוא
 ?טָאג סיײװ סָאװ, :טסגָאז ּוד ןּוא5

 ?ןטּפשמ לּבענ ןכרּוד רע ןעק יצ
 רע ןּוא ,שינעגרָאּברַאפ ַא םיא ןענייז סנקלָאװ

 | ,טינ טעז
 ."םּוא רע טייג למיה ןּופ לקריצ םעד רעּביא ןּוא
 ,געװ ןטלַא םעד ןטלַאהנָא וטסליװ=

 ?ןטָארטעג ןּבָאה טכערמּוא ןּופ טײל יד סָאװ
 ,טײצ רעד רַאפ ןעגנַאנעגניַא ןענייז סָאװ יד

 ןענורעצ ךײט ַא יװ זיא טסעפטנּורג רעיײז סָאװ
 ;ןרָאװעג

 !זדנּוא ןּופ ּפָא ךיז רעק :טָאג ּוצ טגָאזעג ןּבָאה סָאװ יד
 ?רעקיטכַאמלַא רעד ןָאט יז ןעק סָאװ ןּוא
 --סטּוג טימ רעזיײה ערעײז טליפעגנָא טָאה רע תעּב

 --.רימ ןּופ טַײװ זיא םיעשר יד ןּופ גנּוטכַארט יד ,ָאי
 ,טײרפעג ךיז ןּוא ,ןעזעג ןּבָאה עטכערעג יד

 :ײז ןּופ טעּפשעג טָאה רעקידלּושמּוא רעד ןּוא
 ,דנַאטשַאּב רעײז זיא ןרָאװעג טגיליטרַאפ ,רָאװרַאפײפ
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 .רעייפ סָאד טרעצרַאפ טָאה ץפָש רעײז ןּוא

 --דירפ ןיא יז ןּוא ,םיא טימ רָאנ ךיז ןעקַאּבי
 . .סטּוג ןעמּוקנָא ריד טעװ םעד ךרּוד
 ,לױמ ןייז ןּופ גנונרעל ּוצ רָאנ םענײ

 .ןצרַאה ןייד ןיא רעטרעװ ענייז ןײרַא ּוט ןּוא
 ּטסעװ ןקיטכַאמלַא םּוצ ןרעקמּוא ךיז טסעװ ּוד וַא*

 -ןרעװ טכירעגפיוא
  צנײד ןּופ טכערמּוא ןרעטײװרעד טסעװ ּוד זַא

 .ןטלעצעג
 ,ײץרַאדלָאג סָאד ּביױטש ןיא ףרַאװ ןּוא!

 :רלָאג-ריפֹוא סָאד ןלָאט יד ןּופ "ןײטשעג ןשיװצ ןּוא
 ,ץרַאדלָאג ןייד ןייז לָאז רעקיטכַאמלַא רעד ןוא
 .ריד ייּב רעּבליז סעװּורק ןּוא -
 ךיז ןקיטכַאמלַא ןטימ ּוטסעװ לָאמסנעד םורָאװײ

 ,ןקיװק
 .םיִנּפ ןייד טָאג ּוצ ןּביײהפיוא טסעוװ ןּוא
 ,ןרעהּוצ ךיד טעװ רע ןּוא ,םיא ּוצ ןטעּב טסעװַײז

 .ןלָאצַאּב וטסעװ םירדנ ענייד ןּוא
 ףנַאטש ּוצ ריד טעװ יז ןּוא ,ךַאז ַא ןסילשַאּב טסעװ ןּוא

 ,ןעמּוק
 .טייקיטכיל ַא ןענייש טעװ ןגעװ ענייד ףיוא ןּוא

 ;ןגָאז טלָאזעג ּוטסָאה ,טרעדינרעד ךיד טָאה עמ זַאי
 ;גנּוּבײהרעד ַא ויא סע
 טפלעה רע םורָאװ
 .ןגוא יד קירעדינ טלַאה סָאװ םעד

 ,ןענירטנַא רע טכַאמ ןקידלּושמּוא ןַא ּוװיי
 .רּוצְבּו - רֶצַּב :ליּפשטרָאװ *
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 ןּופ טייקנייר רעד ךרּוד ןרעװ ןענּורטנַא טסעװ ןּוא
 .טנעה ענײד

 :טגָאזעג טָאה ןּוא ,בֹויִא טרעפטנעעג טָאה: 2
 ,גָאלק ןיימ רעטיּב זיא ךיוא טנייה

 ,ןצפיז ןיימ ןגעװ ןּופ רעוװש זיא טנַאה ןיימ
 ,םיא ןיפעג ךיא ּוװ ךיא סײװ יַאװלהי
 !טרָא ןייז ּוצ םּוק ךיא יװ
 ,טּפשמ םעד םיא רַאפ טגײלעגרָאפ טלָאװ ךיא*

 .תונעט טימ טליפעגנָא ךיא טלָאװ ליומ ןיימ ןּוא
 ,ןרעפטנע רימ טלָאװ רע סָאװ ןסיוװ טלָאװ ךיא

 .ןגָאז רימ טלָאװ רע סָאװ ןיײטשרַאפ ןּוא
 ?רימ טימ טגירקעג חֹוּכ סיורג טימ רע טלָאװי

 .רימ ףיוא רע טלָאװ ןָאטעג טכַא טרעיינ ;ןיינ
 טהנעטעג רעקיטרַאפטכער רעד טלָאװ לָאמסנעדז

 ,םיא טימ
 ןיימ ןּופ ןענּורטנַא קיּבײא ףיוא טלָאװ ךיא ןּוא

 .רעטכיר

 ,ָאטינ זיא רע ןּוא ,סיורַאפ יג ךיא ,עוי
 ;טינ םיא קרעמ ךיא ןּוא ,רעטניהַא ןּוא
 ,טינ ךיא עז ,ןָאטרַאפ זיא רע זַא סקנילי
 .טינ קרעמ ךיא ןּוא ,סטכער ךיז טיײרדרַאפ רע

 ,רימ יב סָאװ געװ םעד סײװ רע רעּבָאט
 ,סױרַא דלָאג יװ ןיּב ךיא ,טוװּורּפעג ךימ טָאה רע
 ,סּופ ןיימ ןטלַאהעג ךיז טָאה טירט ןייז ןָאי

 .טגײנעגּפָא טינ ךיז ןּוא ,טיהעג ךיא ּבָאה געװ ןייז
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 טינ ךיז ךיא ּבָאה ,ןּפיל ענייז ןּופ טָאּבעג ַא ּוחּ
 ;טרעקעגּפָא

 יד טיהעג ךיא ּבָאה שינעמּוקסױא ןיימ יװ רעמ
 .ליומ ןייז ןּופ רעטרעװ

 םיא ןעק רעװ ןּוא ,סנייא ייּב ךיז טלַאה רע רעּבָא
 | ?ןטלַאהּפָא

 .טּוט רע ןּוא ,טרענַאּב לעז ןייז ןּוא
 ,טרעשַאּב ויא רימ סָאװ ןריפסיוא טעװ רע ,ָאיי+

 .םיא ײּב ָאד ךָאנ זיא סנױזַא ליפ ןּוא
 ;םיא רַאפ ןקָארשרעד ךיא ןיּב םּורדי*

 .םיא רַאפ ארֹומ ּבָאה ןּוא ,טכַארטַאּב ךיא
 ,ץרַאה ןיימ טכַאמעג ףַאלש טָאה טָאג ןּואוי

 .ןקָארשעגנייַא ךימ טָאה רעקיטכַאמלַא רעד ןּוא
 םעד ןּופ ןרָאװעג ןטימרַאפ טינ ןיּב ךיא םורָאװי

 ,ךׁשֹוח
 .שינרעטצניפ ַא טקעדרַאפ טָאה םינּפ ןיימ רַאפ ןּוא

 ןקיטכַאמלַא ןּופ טגײלענּפָא טינ ןענייז סָאװרַאפי ךכ
 ,ןטײצ עטמיטשַאּב

 ?געט ענייז טינ ןעעז םיא ןענעק סָאװ יד ןּוא
 ,ןעמ טקּוררַאפ ןצענערג?

 .טרעטיפ עמ ןּוא ןעמ טלוג עדַאטס ַא
 ,קעװַא ןעמ טריפ םימֹותי ןּופ לזייא םעד*
 .הנמלַא רעד ןּופ סקָא םעד ןוּכשמ ןיא טמענ עמ
 ,געו ןּופ םינֹויבא ּפָארַא טסיוטש עמי

 .דנַאל ןּופ עמערָא עלַא ךיז ןוּומ ןטלַאהַאּב
 ,רּבדמ ןיא ןעלזייא עדליוװ יװ ,עז*
 ;זײּפש קידנכּוז ,טעּברַא רעײז ּוצ סױרַא ײז ןעײג
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 .רעדניק יד רַאפ טיורּב םיא טינ ּפעטס יד
 ,רעטּופ ןייז יז ןדיינש דלעפ ןפיוא*

 ,ּפָא יז ןּביילק עשר ןּופ ןטרָאגנײװ םעד ןּוא
 ,שוּבלמ ַא ןָא ,יײז ןקיטכענ טעקַאני

 .טלעק ןּופ קעדּוצ ַא ןָא ןּוא
 ,טצענעגכרוד ײז ןרעװ גרעּב יד ןּופ סּוננגער םעד ןּופ*

 .זלעפ םּוצ ךיז יז ןעילּוט גנּוציש ַא ןָא ןּוא

 ,םותי םעד טסּורּב רעד ןּופ טּביור עמ?
 .ןוּכשמ ַא ןעמ טמענ ןַאמערָא םייּב ןּוא
 ,שוּבלמ ַא ןָא ,יײז ןעיײג טעקַאני

 .ּברַאג םעד ײז ןגָארט עקירעגנוה ןּוא
 ;לײא יז ןסערּפ ענעי ןּופ ןרעיומ יד ןשיװצ::

 .קיטשרָאד ןענייז ןּוא יײז ןטערט סרעטלעק
 ,ןשטנעמ יד ןצכערק טָאטש ןּופי

 ,טײרש עססֹוג ןּופ לעז יד ןּוא
 .ףרוװרָאפ ןייק טינ טכַאמ טָאג ןּוא

 ,טכיל ןָא רעקינעּפשרעדיװ ןענייז יז
 ,ןגעװ ענייז טינ ןענעק ײז
 .ןגעטש ענייז ףיוא טינ ןלײװ ןּוא
 ,רעדרעמ רעד ףיוא טײטש ןייש ןטימ!+

 ;ןויבא םעד ןּוא ןַאמערָא םעד ןטייט ּוצ
 .בנג ַא יװ רע זיא טכַאנ ייּב ןּוא
 ,טכַאנרַאפ ףיוא טרַאװ ףאֹונ ןּופ גיוא סָאד ןּוא?

 ;גיוא ןַא ןעונָא טינ טעװ ךימ :ןגָאז ּוצ ױזַא
 .ןָא רע טּוט םינּפ ןפיוא קעדּוצ ַא ןּוא

 ,רעזייה רעטצניפ רעד ןיא רעטנּוא ןּבָארג ייז:*
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 ;ןייַא ךיז יז ןסילשרַאפ גָאט יב
 ,טיײקיטכיל ןּופ טינ ןסײװ ײז
 ,ןגרָאמירּפ ןטָאשטױט זיא ןעמעלַא יז ייּב םורָאװיז

 ןּופ ןשינעקערש יד טימ טנעקַאּב ןענייז ײז לײװ
 .ןטָאשטוט

 ;רעסַאװ ןפיוא קעװַא יטכייל טײג רעי*
 ;דרע רעד ףיוא קלח רעיײז יזיא ןטלָאׂשרַאפ
 .רענטרעגנײו ןּופ געװ ןפיוא טינ טרעקרַאפ רע
 ;רעסַאװיײנש קעװַא ןּביױר ץיה ןּוא שינעקירטיי

 .טקידניזעג ןּבָאה סָאװ יד -- דרערעטנּוא יד
 ,םיא ןָא טסעגרַאפ טכַארט רעדיז

 ,םיא טימ ךיז טּבָאל םערָאװ רעד
 :טכַאדעג טינ רעמ טרעװ רע
 .טיײקיטכערעגמּוא טרעװ ץלָאה ַא יװ ןכָארּבעצ ןּוא

 ;טינ טרעּבעג סָאװ הרקע רעד טימ ךיז טרבח רע:
 .טינ רע טקיטינַאּב הנמלַא יד ןּוא
 ;חֹוּכ ןייז טימ עקיטכַאמ יד ּפָארַא טּפעלש רע ןּואי

 .ןּבעל ןטימ רעכיז טינ זיא עמ ןּוא ,ףיוא טייטש רע

 ךיז לָאז רע ,טײקרעכי ןיא םיא טוָאל ןטָאנ*
 ,ןענעלנָא

 .ןגעװ ערעײז ףיוא ןענײז ןגיוא ענייז רעּבָא
 ;ָאטינ יז ןענייז ןיוש ןּוא ,עלײװ ַא ןּביוהרעד ןרעװ ייז*

 ײז ןרעװ עלַא יװ ,טרעדינרעד ןרעװ ײז ,ָאי
 ,טלמַאזעגנייַא

 .ןטינשענּפָא יז ןרעו גנַאז ץיּפש ַא יו ןּוא

 ,ןענעקײלּפָא רימ ליװ רעװ ,ןעד ,יװַא טינ ּביוא ןּוא=
 .לֵלְקִּת - לק- :ליּפשטרָאװ א
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 ?טרָאװ ןיימ טשינ ּוצ ןכַאמ ןּוא

 ןּוא ,יחּוש רעד דַדֹלַּב טרעפטנעעג טָאהי הכ
 :טגָאזעג טָאה

 ;םיא יב ןענייז טײקיטכרָאפ ןּוא טיײקיטלעװעג:
 .ןכײה ענייז ןיא םולש טּפַאש רע
 ?תונחמ ענייז ּוצ לָאצ ַא ָאד ןיא;

 ?טכיל ןייז ףיוא טינ טייג ןעמעװ ףיוא ןּוא
 ?טָאג ןגעק ןייז טכערעג שטנעמ ַא ןעק יװ טנייה*

 !יורפ ַא ןּופ רענערָאּבעג ַא ןייז ןייר ןעק יװ ןּוא
 ,לעה טינ זיא הנבל יד שוַא ,עו

 ,ןגיוא עניײז ןיא ןיײר טינ ןענייז ןרעטש יד ןּוא
 ,םערָאװ ַא שטנעמ ַא ןיוש יװ טנייה:

 ?ּבלימ ַא דניקנשטנעמ ַא ןּוא

 :טגָאזעג טָאה ןּוא ,בֹויִא טרעפטנעעג טָאהי ןכ
 !חֹוּכ ןָא סָאװ םעד ןפלָאהעג ּוטסָאה יו:

 !טכַאמ ןָא םערָא םעד ןענַאטשענײּב
 ,המכח ןָא סָאװ םעד טהצעעג ּוטסָאה יו

 !ןסיװ טזָאלעג ךס ַא טפַאשגולק ןּוא
 ?רעטרעװ יד טגָאזעג ּוטסָאה ףליה סעמעװ טימ+

 ?ריד ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא םעטָא סעמעוו ןּוא

 ,ןרעטיצ םיתמ ידי
 .רעניֹוװַאּב ערעײז טימ ןטנּוא ןּופ ןרעסַאװ יד
 ,םיא רַאפ דרערעטנּוא יד זיא טעקַאני

 .טנּורגּפָא רעד זיא קעדּוצ ַא ןָא ןּוא
 ,ּוהֹוּת םעד רעּביא ןופצ םעד סיוא טײרּפש רעז
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 .טשינרָאג ףיוא דרע יד ףיוא טגנעה רע
 ,סערַאמכ ענייז ןיא ןרעסַאװ יד ןייַא טדניּב רע

 .ײז רעטנּוא ןקלָאװ רעד טרעװ טצַאלּפעצ טינ ןּוא
 ,ןָארט םענּופ םינּפ םעד טקעדרַאפ רע
 .םיא רעּביא ןקלָאװ ןייז טײרּפשרַאפ רע
 ,רעסַאװ ןפיוא ץענערג ַא טלקריצעג טָאה רעיז

 .שינרעטצניפ ןּוא טכיל ןּופ ףוָס םּוצ ויּב
 ,ךיז ןעלסיירט למיה ןּופ ןלײז ידיי

 .יײרשעננָא ןייז ןּופ טלמּוטעצ ןרעװ ןּוא
 ,םי םעד רע טרעדּורעצ חֹוּכ ןייז טימוי

 .בֵהַר רע טקַאהעצ טײקידנַאטשרַאפ ןייז טימ ןּוא
 ;למיה רעד רעטיול טרעװ םעטָא ןייז ךרּוד*

 .גנַאלש עקיפיול יד ןגָאלשרעד טָאה טנַאה ןייז
 ;ןגעװ ענייז ןּופ לייט ןענייז סָאד ,עזי+

 !םיא ןּופ רימ ןרעה למרּומ ןיילק ַא רַאפ סָאװ ןּוא
 ןעק רעװ תורּובג ענייז ןּופ רענוד םעד רעּבָא

 - ?ןייטשרַאפ

 ןּוא ,דיײרעג ןייז ןּביוהעגפיוא רעדיװ טָאה בֹויִא ןּואי זכ
 :טגָאועג טָאה

 ןיימ ןעמונענוצ טָאה סָאװ טָאג טּבעל סע יװ יװַאנ
 ,טכער

 טרעטיּברַאפ טָאה סָאװ רעקיטכַאמלַא רעד ןּוא
 ,לעז ןיימ

 ,רימ ןיא זיא םעטָא ןיימ ןמז-לּכ ּביוא זַאי
 ,זָאנ ןיימ ןיא טָאג ןּופ ךיוה רעד ןּוא
 ,טכערמּוא ןדער ןלעװ ןּפיל עניימ ּביואי

 !גּורטַאּב ןוָאלסױרַא טעװ גנּוצ ןיימ ּביוא ןּוא
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 !טכערעג ןּבעג ךייַא לָאז ךיא זַא ,רימ הלילח
 ןעמענּפָא ןזָאל טינ ךיא לעװ ןייגסיוא לעװ ךיא ויּב

 .רימ ןּופ טײקכַאלרע ןיימ
 טינ יז לעװ ןּוא ךיז ךיא טלַאה טײקיטכערעג ןַײמ אי

 ;ןוָאלּפָא
 טינ רימ ןָא גָאטּבעל ןיימ ןּופ טָאה ץרַאה ןיימ

 .ןפרַאװּוצרָאפ

 ,עשר ןּופ יװ טנייפ ןיימ ןּופ ןרעװ לָאז
 !רעכערּברַאפ םעד ןּופ יװ רעייטשנגעק ןיימ ןּופ ןּוא
 זַא ,ןקידניז םעד ןּופ גנונעפָאה יד זיא סָאװ םורָאװי

 ,טעװַאה רע
 ?לעז ןייז קעװַא טמענ טָאג ּביוא
 ,יירשעג ןייז ןרעה טָאג טעװי

 ?הרַצ ַא ןעמּוק טעװ םיא ףיוא זַא
 ,ןקיטכַאמלַא ןטימ ןקיוװק ךיז רע ןעק יציז

 ?טײצ רעדעװטעי ןיא טָאג ּוצ ןפּור
 ,טָאג ןּופ טנַאה רעד ןגעװ ןענרעל ךייַא לעװ ךיא:י

 .ןליוהרַאפ טינ ךיא לעװ ןקיטכַאמלַא םייּב זיא סָאװ
 ,ןעזעג עלַא ריא טָאה טָאי

 ?סקיטשינ ריא טרעדױלּפ ןעד סָאװרַאפ ןּוא
 ,טָאג ייּב ןשטנעמ ןטכעלש םעד ןּופ קלח רעד זיא סָאד

 -לַא ןּופ ןגירק רעּוטטלַאװעג יד סָאװ ּברַא יד ןּוא
 .ןקיטכַאמ

 ,דרעװש ןרַאפ סָאד זיא ,ךיז ןרעמ רעדניק ענייז ּביוא;4
 .טַאז ּוצ טיורּב ןּבָאה טינ ןלעװ ןצָארּפש ענייז ןּוא
 ןּבָארגַאּב טסעּפ ןּופ ןלעװ םיא ןּופ ןּבײלּב סָאװ יד

 ,ןרעװ
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 .ןענײװַאּב טינ לָאמּוצ ןלעװ תונמלַא ענייז ןּוא
 ,רעּבליז ּביוטש יװ ןעלמַאונָא לָאז רע זַא:י

 ,םישּוּבלמ ןטײרגנָא םייל יװ ןּוא
 ;ןָאטנָא טעװ רעטכערעג רעד ןּוא ,ןטײרגנָא רע טעװוז

 ,ןלַײט ךיז עקידלּושמּוא יד ןלעװ רעּבליז ןטימ ןּוא
 ,זיוה ןייז ליִאמ ַא יװ טיוּב רע-*

 .טכַאמ רעטכעװ רעד סָאװ לדייּב ַא יװ ןּוא
 סָאװ ָאטינ זיא ןיוש ןּוא ,רֵׁשֹוע ןַא ךיז טגייל רע

 ,ןּביילקוצפיוא
 .ָאטינ זיא סע ןּוא ,ןגיוא ענייז טנפע רע
 ,ןשינעקערש ןָא םיא ןגָאי ןרעסַאװ יו

 .םערּוטש ַא קעװַא םיא טעבנג טכַאנ רעּביא
 ,ןייג זּומ רע זַא ,ףיוא םיא טּבײה טניו-חרזמ רעדי

 .טרָא ןייז ןּופ קעװַא םיא טמערּוטש רע ןּוא
 ;טינ ךיז טמירַאּברעד ןּוא םיא ףיוא טרעדיילש רע ןּוא;

 .טנַאה ןייז ןּופ ןפָאלטנַא רע טלָאװ קידנפיול
 ,טנעה יד םיא רעּביא טשטַאּפ עמי

 .טרָא ןייז ןּופ םיא ףיוא טרעצּומש עמ ןּוא

 ,רעּבליז רַאפ ַײרעּבערג ַא ןַארַאפ ,ָאיי חכ
 .ןרעטײל ןעמ טּוט דלָאג ּוװ טרָא ןַא ןּוא

 ,ןעמונעג דרע רעד ןּופ טרעװ ןוייַאי
 .רעּפּוק ןעמ טצלעמש ןייטש ןּופ ןּוא
 ,שינרעטצניפ ּוצ ףוָס ַא טכַאמ ןשטנעמ רעד

 סיוא רע טשרָאפ קע רעדעװטעי זיּב ןּוא
 .ןטָאשטיוט ןּוא שינרעטצניפ ןּופ רעניײטש
 ;רעניֹוװַאּב ַא ןּופ טײװ טכַאש ַא טכערּב רע
 ;סּופ ןסרעײנײּברַאפו ַא ןּופ ןסעגרַאפ
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 .ייז ןרעדנַאװ ןשטנעמ ןּופ טײװ ,טרעצענּפָא
 ,טיורּב סױרַא טמּוק ריא ןּופ ,דרע יד
 .רעייפ ןּופ יװ טרעקעגרעּביא זיא ריא רעטנּוא רעּבָא
 ,רעניײטש עריא ןענייז ריּפַאס ןּופ טרָא רעד*

 .ןירעד ןענייז דלָאג ןּופ ןּביױטש ןּוא
 ,לניופּביור ןייק טינ סײװ םיא ,געטש םעדז

 .קלַאפ ַא ןּופ גיוא סָאד םיא טָאה טקּוקעגנָא טינ ןּוא
 ,עצלָאטש תויח םיא ןּבָאה ןטערטַאּב טיני
 .ּבײל רעד םיא ףיוא טָאה טזײרּפשעג טינ
 ,טנַאה ןייז סיוא רע טקערטש ןייטשלויק םּוצּי
 .גרעּב יד לצרָאװ ןּופ םּוא טרעק רע
 ,סנּבָארג רע טקַאה ןולעפ ןיאוי

 .גיוא ןייז ןָא טקּוק עטסרעייט סָאדלַא ןּוא
 ,ןעניר ּוצ טינ רע טדניּברַאפ ןסולפוי

 .טכיל ןיא סױרַא רע טגנערּב סנגרָאּברַאפ ןּוא

 ,ןרעװ ןענופעג ןעק ןענַאװ ןּופ המכח יד רעּבָא
 ?טײקידנַאטשרַאפ ןּופ טרָא רעד זיא ּוװ ןּוא
 ,עדרעוװ ריא טינ סיײװ שטנעמ ןייק

 .עקידעּבעל יד ןּופ דנַאל ןיא טינ ךיז טניפעג יז ןּוא
 ;רימ ןיא טינ :טגָאז םוָהּת רעד;

 ,רימ ייּב טינ :טגָאז םי רעד ןּוא
 ;דלָאגנייפ ןרעו ןּבעגעג טינ ןעק ריא רַאפ*

 .חקמ ריא רַאפ ןרעװ ןגיוװעג טינ ןעק רעּבליז ןּוא
 ,דלָאג-ריפֹוא טימ ןרעװ טצַאשעגּפָא טינ ןעק יז!*

 .ןײטשריּפַאס ןּוא לקינָא ןרעיײט טימ
 ,ןכיײלג ריא טינ ןענײז זָאלג ןּוא דלָאגז

 .טײּבסױא ריא דלָאנניג ןּופ םילּכ ןּוא
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 טנָאמרעד טינ ןפרַאד לָאטסירק ןּוא תובֹוט םיִנָבַא*
 ,ןרעװ

 .המכח ןּופ ףערטַאּב רעד זיא ןלערַאק ןּופ רעמ ןּוא
 ,ןכײלג ריא טינ זיא שוּכ ןּופ וַאּפָאט:*

 .ןרעװ טצַאשעגּפָא טינ יז ןעק דלָאג םעניײר טימ

 ?המכח יד טמוק ןענַאװ ןּופ ָאט*י
 ?טײקידנַאטשרַאפ ןּופ טרָא רעד זיא ּוװ ןּוא

 רעדעװטעי ןּופ ןגיוא יד ןּופ ןליוהרַאפ זיא יז וַאיו
 ,ןקידעּבעל

 .ןגרָאּברַאפ יז זיא למיה ןּופ לגיופ ןּופ ןּוא
 ;ןגָאז טיוט ןּוא גנַאגרעטנוא

 ריא טרעהעג רימ ןּבָאה ןרעוא ערעודנּוא טימ
 - .גנּורעה

 ,געוװ ריא טייטשרַאפ טָאג:
 .טרָא ריא סײװ רע ןּוא
 ,דרע ןקע יד ויּב טקּוק רע םורָאװ

 .רע טעז למיה ןצנַאג ןרעטנּוא
 ,גָאװ ַא טניװ ןרַאפ טכַאמעג טָאה רע ןעוויפ

 ,סָאמ ַא טימ טריקרַאמ ןרעסַאװ ןּוא
 ,ץעזעג ַא ןגער ןרַאפ טכַאמעג טָאה רע ןעוװיי

 ,רעטיוװעגרענוד ןרַאפ געװ ַא ןּוא
 ,טנכערַאּב יז ןּוא ןעזעג יז רע טָאה לָאמסנעדיז

 .טשרָאפעגסױא יז ךיוא ןּוא טלעטשענפיוא יז
 :ןשטנעמ םּוצ טגָאזעג טָאה רע ןוא*

 ,המכח זיא סָאד טָאג רַאפ ארֹומ ,עז
 .טײקידנַאטשרַאּפ זיא סטכעלש ןּופ ןרעקּפָא ךיז ןּוא
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 ,דײרעג ןייז ןּביוהעגפיוא רעדיװ טָאה בֹויִא ןּוא טכ
 :טגָאזעג טָאה ןּוא

 ,לָאמַא ןּופ םישדח יד ןיא יװ ױזַא ךימ טכַאמ רעװי
 !טיהעגּפָא ךימ טָאה טָאג סָאװ געט יד ןיא יװ |

 ,ּפָאק ןיימ רעּביא טניישעג טָאה טכיל ןייז ןעוו?
 .רעטצניפ רעד ןיא ןייג ךיא געלפ ןייש ןייז רַאפ ןעו
 ,טנגּוי ןיימ ןּופ געט יד ןיא ןעװעג ןיּב ךיא יװ יױזַא!
 ןיימ ףיוא ןעװעג זיא טָאג ןּופ טײקטױרטרַאפ יד ןעװ

 ;טלעצעג
 ;רימ טימ ןעװעג ךָאנ זיא רעקיטכַאמלַא רעד ןעװי

 .רעדניק עניימ רימ םּורַא דנּור
 ,טנַאמש ןיא ןדָאּבעג ךיז ןּבָאה טירט ענַימ ןעווי

 .לייא טימ ןכעּב רימ יב ןסָאגעג טָאה ולעפ רעד ןּוא
 ,טָאטש ןיא רעיוט םּוצ ןעננַאגעגסױרַא ןיּב ךיא זַאז
 | ,ץיז ןיימ קרַאמ ןיא טלעטשענפיוא
 ,ןטלַאהַאּב ךיז ןּוא ןעזעג טײלעגנּוי ןּבָאה*

 .ןענַאטשעג ןּוא ןּביוהעגפיוא ךיז ןּבָאה ןזײרג ןּוא
 ,רעטרעװ ןּופ ןטלַאהעגנייַא ךיז ןּבָאה ןרַאהי

 .ליומ רעײז ףיוא ןָאטּפױרַא ײז ןגעלפ טנַאה יד ןּוא
 ,ןטלַאהַאּב ךיז טָאה טײל עסיורג ןּופ לוק רעדי*

 .ןעמּוג רעײז ּוצ טּפעלקעגּוצ ךיז טָאה גנוצ רעײז ןּוא
 ךימ טָאה ,טרעהעג טָאה רעוא ןַא ּוװ םורָאװיי

 ,טּבױלעג
 .טמיטשעגוצ רימ טָאה ,ןעזעג טָאה גיוא ןַא ּוװ ןּוא
 טָאה סָאװ ןַאמערָא םעד ןעװעטַאר געלפ ךיא לײװ

 ,ןעירשעג
 | .רעפלעה ןייק טינ טָאה סָאװ םותי םעד ןּוא
 ,רימ ףיוא ןעמּוק טנעלפ ןכַאלקילגמּוא םעד ןּופ הכרּב יד
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 ךיא געלפ הנמלַא רעד ןּופ ץרַאה סָאד ןּוא
 .ןעיירפרעד

 טָאה יז ןּוא ,טַײקיטרַאפטכער ןָאטעננָא ּבָאה ךיא;!
 ,ןָאטעגנָא ךימ

 .טייקיטכערעג ןיימ ןעװעג זיא ּביוה ַא ןּוא לטנַאמ ַא יװ
 ,ןדנילּב ןרַאפ ןעװעג ךיא ןיּב ןגיוא:*

 .ןעװעג ךיא ןיּב ןקידעקניה ןרַאפ סיפ ןּוא
 ,עקיטּפרעדַאּב יד רַאפ רעטָאפ ַא ןעװעג ןיּב ךיא!*

 ,טנעקעג טינ ּבָאה ךיא סָאװ םעד ןּופ טּפשמ םעד ןּוא
 .ןשרָאפסיױא ךיא געלפ

 םעד ןּופ ןײצקַאּב יד ןכָארּבעצ ּבָאה ךיא ןּוא:י
 ,רעכערּברַאפ

 .ּביױר םעד ןפרָאװענסױרַא רענייצ ענייז ןּופ ןּוא
 ריא א לעװ טסענ ןיימ יײּב :טנָאזעג ּבָאה ךיא ןּוא;י

 ,ןייגרַאפ
 .געט ןרעמ ךיא לעװ לניופסקינעפ רעד יװ ןּוא
 ,רעסַאװ םּוצ ןפָא ןייז טעװ לצרָאװ ןיימ:י

 .גיװצ ןיימ ףיוא ןקיטכענ טעװ יוט רעד ןּוא
 ,רימ יײּב שירפ ןּבײלּב טעװ דובּכ ןיימיי

 .ןעײנַאּב ךיז טנַאה ןיימ ןיא טעװ ןגיוּב ןיימ ןּוא

 ,טרַאװעג ןּוא טרעהעגּוצ ךיז ןעמ טָאה רימ ּוציו
 .הצע ןיימ ףיוא ןרַאה טגעלפ עמ ןּוא
 ,ןדער טינ רעמ ןעמ טנעלפ גָאז ןיימ ךָאנַ

 .טרָאװ ןיימ ןפירט טגעלפ יז ףיוא ןּוא
 ,רימ ףיוא ןגער ףיוא יװ טרַאװעג ןּבָאה יז ןּואי

 .ןגערטעּפש ףיוא יװ ליומ רעײז טרַאּפשעגפױא ןּוא
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 ,ןרענימ טינ יז ןגעלפ םיִנּפ ןיימ ןּופ טכיל סָאד ןּוא ;ןּבױלג טינ ײז ךיז טגעלפ ,יײז ּוצ ןכַאל געלפ ךיא זַאיי
 ,געוװ רעיײז ןּביילקסיױא געלפ ךיא

 ,ןָאנּבױא ןציז געלפ ןּוא
 ,ליח ןשיװצ ךלמ ַא יװ ןעּור ןּוא
 .ןטסיײרט רערעיורט טּוט סָאװ רעד יװ

 ,געט ןיא רימ ןּופ ערעגניא רימ ןּופ ןכַאל דנּוצַא ןּוא ל
 ערעײז ןלעטש ּוצ טסואימעג ךימ ּבָאה ךיא סָאװ

 סרעטָאפ
 --ףָאש עניימ ןּופ טניה יד טימ
 ?טנעה ערעײז ןּופ חֹוּכ רעד רימ סָאװ ּוצ ,ָאי
 -ןרָאלרַאפ ןעװעג זיא טייקשירפ רעײז
 ,טרַאדעגנייַא רעגנוה ןּוא טיונ ןּופ ןענייז סָאװ ידי
 טיײקטסיװ רערעטצניפ ןיא שינעקירט יד ןגָאנ סָאװ

 .שינעטסיװ ןּוא
 ,טומרעװ טימ ץכַאטײרקצלַאז ןסײר סָאװ ידי

 .ןעמערַאװּוצנָא ךיז ךַאלמיוּבמעזעּב ןּופ לצרָאװ ןּוא
 ,ןּבירטרַאפ ײז ןרעװ ןשטנעמ ןשיװצ ןּופ*
 .בנג ַא ףיוא יװ יז ףיוא טיירש עמ
 ,ןעניֹוװ ײז ןזּומ ןלָאט עקידארֹומ ןיאי
 .ןולעפ ןּוא דרע רעד ןּופ רעכעל ןיא
 ,ייז ןעמּורּב ךַאלמיוּב יד ןשיװצז
 .טערּונעגפיונוצ יז ןענייז ןרָאד ַא רעטנּוא
 ,ןעמָאנ ַא ןָא ןעגנוי ןּוא ןעגנּוי עניימעג*
 .דנַאל ןּופ ןסיוטשעגסיוא ןענייז סָאװ

  ,ןרָאװעג לדיל רעײז ךיא ןיּב דנּוצַא ןּוא?
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 .יו יּב לטרעװ ַא רַאפ ןיּב ךיא ןּוא
 ,רַימ ןּופ ךיז ןרעטײװרעד ײז ,ךימ ןקידרעװמּוארַאפ זיי

 .ןעײּפש ּוצ םינּפ ןיא רימ ּפָא טינ ךיז ןטלַאה ײז ןּוא
 ןוא טכַאמעג זיול רע טָאה קירטשנגיוּב ןיימ םורָאװ:י

 ,ןגיוּבעג ךימ
 .רימ רַאפ םַאצ יד ּפָארַא ןפרַאװ יז ןּוא
 ;גרַאװגנּוי סָאד ףיוא ךיז טלעטש סטכער ףיוא

 | ,סיפ עניימ ןסיוטש יז
 .קילנמּוא ןּופ ןגעװ ערעײז רימ ןגעק סיוא ןטערט ןּוא
 ,געטש ןיימ ןסירעצ ןּבָאה יז

 ;ךָארּב ןיימ ןפלעה ײז
 !ןייז טינ יז לָאז רעפלעה ןייק

 ,יײז ןעמּוק ךָארּברעסַאװ רעטײרּב ַא יוו*
 .ףױרַא ךיז יז ןעלקייק םערּוטש טימ
 ,רימ ןגעק טרעקעג ןענייז ןשינעקע רשי

 ,הלּודג ןיימ טניװ ַא יװ ןגָאי יז
 .ףליה ןיימ קעװַא זיא ןקלָאװ ַא יװ ןּוא

 ,לעז ןיימ רימ ןיא ךיז טסינעצ דנוצַא ןּוא;י
 .ןעמּונעגנָא ךימ ןּבָאה ןייּפ ןּופ געט
 ,רימ ןּופ רענייּב עניימ טרעיוּב טכַאנ ידו

 .ןייַא טינ ןגיל ןרעדָא עניימ ןּוא
 שוּבלמ ןיימ זיא זקנערק ןיימ ןּופנ טײקרַאטש סיורג ןופ;*

 ;ןטיּברַאפ
 .םּורַא ךימ יז טרּוג דמעה ןיימ ןּופ רענלָאק רעד יװ
 ,טיוק ןיא ןפרָאװעג ךימ טָאה רעיי

 .שַא ןּוא ּביוטש ּוצ ןכילגעג ןיּב ךיא ןּוא
 ,טינ רימ טסרעפטנע ּוד ןּוא ,ריד ּוצ יירש ךיא:*

 .ןָא ךימ טסקוק ּוד ןּוא ,ייטש ךיא
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 ,רימ ּוצ רכַא ןַא ןיא ןרָאװעג טרעקרַאפ טסיּב:
 .ךימ ּוטסטניײפ טנַאה ןײד ןּופ טכַאמ רעד טימ
 ,ףיורעד ןטײר ךימ טסכַאמ ,טניװ ןפיוא ףיוא ךימ טסּבייהנ

 .טפַארק ןיימ ןייגעצ טסכַאמ ןּוא
 ,ןעגנערּב ךימ טוט םּוצ טסעװ ,סײװ ךיא ,ָאיי

 .עקידעּבעל עלַא ןּופ זױהלמַאז םּוצ ןּוא
 ,הברּוח ַא ןּופ טנַאה יד סיוא טינ ןעמ טקערטש רעּבָאיו

 ?ךָארּב ןרַאפ ףליה ַא ןייז ןירעד טעװ רעמָאט
 ?ןטקירדעג רעווש ןרַאפ טנײװעג טינ ךיא ּבָאה יצי

 ,ןויבא ןרַאפ טרעמּוקעג ךָאד טָאה לעז ןיימ
 ;סטּוג ףיוא טפָאהעג ּבָאה ךיא רעּבָאיי

 ;ןעמּוקעג זיא סטכעלש ןּוא
 ,טכיל ףיוא טרַאהעג ּבָאה ךיא ןּוא
 .ןעמּוקעג זיא שינרעטצניפ ןּוא
 :טינ ןעּור ןּוא ןכָאק דײװעגניא עניימיז

 ,רימ ףיוא ןעמּוקעג ןענייז ןייּפ ןּופ געט
 ;ןּוז ןָא ,םּוא ךיא יג רעטצניפי

 .יירש ןּוא למעזעג ַא ןיא ףיוא ייטש ךיא
 ,ןלַאקַאש ּוצ רעדּורּב ַא ןרָאװעג ןיּב ךיאי

 .ןעלגיופסיורטש ּוצ רבח ַא ןּוא
 ,רימ ףיוא ןרָאװעג ץרַאװש זיא טוה ןיימײי

 - .יץיה ןּופ טנערּבעצ זיא ןייּבעג ןיימ ןּוא
 ,ףרַאה ןיימ זיא רעיורט ּוצ ןרָאװעג ןּוא!

 .ןײװעג ןּופ לוק ַא ּוצ טיײלפ ןיימ ןּוא

 ;ןגיוא ענײמ טימ ןסָאלשעג ךיא ּבָאה דנוּב ַאי אל
 ?יורפננּוי ַא ףיוא ןקּוק ךיא לָאז סָאװ ןּוא

 ,ןּביױא ןּופ טָאג ןּופ קלח רעד זיא סָאװ םורָאװי
 .בֶרֹח יִּנִמ הָרָח :ליּפשטרָאװ *
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 ?ךייה רעד ןּופ ןקיטכַאמלַא ןּופ ּברַא יד ןּוא
 ,רעכערּברַאפ ןרַאפ ךָארּב ַא טינ ּביוא;

 ?טכערמּוא ןּופ רעּוט יד רַאפ קילגמּוא ןּוא
 ,ןגעװ עניימ עלַא טינ ןעד רע טעוי

 ?טירט עניימ עלַא טלײצ ןּוא

 ,ןגיל טימ ןעגנַאגעגמּוא ןיּב ךיא ּביואי
 - סּופ ןיימ טָאה גורטַאּב ּוצ טלײַאעג ןּוא
 ,ןלָאשגָאװ עקיטכיר ףיוא ןגעװ ךימ רע לָאװי

 -- דלּושמּוא ןיימ ןסיוו טעװ טָאג ןּוא
 ,געװ ןּופ טגײנעגּפָא ךיז טָאה טירט ןיימ ּביואז

 ,ץרַאה ןיימ ןעגנַאגעג זיא ןגיוא עניימ ךָאנ ןּוא
 ,קעלפ ַא טּפעלקעגנָא ךיז טָאה טנעה עניימ ןיא ןּוא
 ,ןסע לָאז רערעדנַא ןַא ןּוא ,ןעייֵז ךיא לָאוי

 .ןרעװ טלצרָאװעגסױא ןלָאז ןעגנּוצָארּפש עניימ ןּוא

 ,יורפ ַא ךָאנ ןרָאװעג טריפרַאפ זיא ץרַאה ןיימ ּביואי
 ,רבח ןיימ ןּופ ריט רעד ײּב טרעױולעג ּבָאה ךיא ןּוא
 ,בײװ ןיימ ןרעדנַא ןַא רַאפ ןלָאמ לָאזי

 .ריא רעּביא ןעינק ןלָאז ערעדנַא ןּוא
 ,טײקכַאלדנעש ַא זיא סָאד םורָאװי

 .ןטּפשמרַאפ םּוצ דניז ַא זיא סָאד ןּוא
 זיִּב טרעצרַאפ סָאװ רעיפ ַא ויא סָאד םורָאװ

 ,גנַאגרעטנּוא
 .טלצרָאװעגסױא סע טלָאװ האּובּת עצנַאג ןיימ ןּוא

 ןימ ןופ טכער סָאד ןטכַארַאפ געלפ ךיא בוא;
 טסניד ןיימ ןּוא טכענק
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 - רימ טימ גירק רעײז ןיא
 ?ןייטשפיוא לָאז טָאג זַא ,ןָאטעג ןעד ךיא טלָאװ סָאװ;

 םיא ךיא טלָאװ סָאװ ,טנָאמעג טלָאװ רע זַא ןּוא
 ?טרעפטנעעג

 ּבײלרעטּומ ןיא ךימ טָאה סָאװ רעד טינ טָאה;;
 ?ןפַאשַאּב םיא ,ןפַאשַאּב

 !טמערּופעג טכַארט ןיא םיא רענעגייא רעד ןּוא

 יד ןּופ גנַאלרַאפ םעד ןדײמרַאפ געלפ ךיא ּביוא;י
 ,עמערָא

 ;ןייגסיוא ןזָאל הנמלַא רעד ןּופ ןגיוא יד ןּוא
 ,ןײלַא ןסיּב ןיימ ןסע געלפ ךיא רעדָא

 -- ןסענעג טינ ןּופרעד טָאה םותי רעד ןּוא
 רימ יײּב ןסקַאװעגפיוא רע זיא ןָא טננּוי ןיימ ןּופ ,ןיינ:י

 ,רעטָאפ ַא ייּב יװ
 .ןריפ יז ךיא געלפ ןָא ּבײלרעטּומ ןיימ ןּופ ןּוא

 ַא ןָא ןכַאלקילגמּוא ןַא ןעזּוצ גע לפ ךיא ּביואי
 ,שוּבלמ

 ;ןויבא םעד קעדּוצ ַא ןָא ןּוא
 ,טשטנעּבעג טינ ךימ ןּבָאה ןדנעל ענייז ּביוא:?

 ךיז רע טנעלפ ףָאש עניימ ןּופ רעשּפָא ןטימ לַײװ
 ;ןעמערַאװרעד

 ,טנַאה ןיימ םותי ַא ףיוא ןּביױהעג ּבָאה ךיא ּביוא::
 ,רעיוט ןיא רעפלעה ענַײמ ןעז געלפ ךיא לײװ
 ,ןלַאפּפָארַא ןקַאנ ןייז ןּופ לסקַא ןַײמ לָאז

 .ןרעװ ןכָארּבעגסױא קנעלעג ןּופ לָאז םערָא ןיימ ןּוא
 ,קערש ןיימ ןעװעג זיא טָאג ןּופ ךָארּב רעד םורָאװ
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 טינ ךיז ךיא געלפ טייקסיורג ןייז ןגעװ ןּופ ןּוא
 .ונעװרעד

 ,גנּונעּפָאה ןיימ דלָאג טכַאמעג ּבָאה ךיא ּביוא-+
 ;"ןוחטיּב ןיימ, טנָאזעג דלָאגניג ףיוא ןּוא
 ,סיורג זיא געמרַאפ ןיימ לײװ ןעיירפ ךיז געלפ ךיא ּביוא

 ;ךס ַא טכיײרגרעד טָאה טנַאה ןיימ לײװ ןּוא
 ,טנייש יז יװ ןּוז יד ןקּוקּוצ געלפ ךיא ּביוא;י

 ,קידנעײג קיטכַארּפ הנבל יד רעדָא
 ןיא ןרָאװעג טריפרַאפ זיא ץרַאה ןיימ ןּואז

 ,שינעגרָאּברַאפ
 ;טנַאה ןיימ טשּוקעג טָאה ליומ ןיימ ןּוא
 ,ןטּפשמרַאפ םּוצ דניז ַא ןעװעג ךיוא סָאד טלָאװ*

 .ךייה רעד ןיא טָאג ןָא טנקיײלעג טלָאװ ךיא םורָאװ

 ןופ ךָארּב םעד ףיוא ןעיירפ ךיז געלפ ךיא ּביוא;י
 ,אנֹוׂש ןיימ

 -זייּב ןפָארטעג טָאה םיא זַא טמַארעגפיוא ןעװעג ןיּב ןּוא
 ,ןקידניז ןעמּוג ןיימ טזָאלעג טינ לָאמּוצ ּבָאה ךיא ןַא

 -- ןּבעל ןייז ףיוא הללק ַא ןטעּב ּוצ
 :טגָאזעג טינ ןּבָאה טלעצעג ןיימ ןּופ ןשטנעמ יד ּביוא:ו

 טעועגנָא טינ ךיז טָאה סָאװ םענייא ןוײװ ןעק רעװ
 -?םיא ײּב שיילפ טימ

 ,רעדמערפ ַא ןקיטכענ טינ טנעלפ סַאג רעד ףיואנ
 -ןענעפע ךיא געלפ געװ םּוצ ןריט עניימ

 רעכַאלטניֹוװעג ַא יװ טקעדרַאפ ּבָאה ךיא ּביוא+*
 ,ןכערּברַאפ עניימ שטנעמ

 ,דניז ןיימ םעזּוּב ןיימ ןיא ןטלַאהַאּב ּוצ

 ט ?וָק יי
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 ,ןֹומה ןסיורג ןרַאפ ןּבָאה ארֹומ געלפ ךיא לי:
 ,ןקערש ךימ טנעלפ תוחּפשמ ןּופ גנּוטכַארַאפ יד ןּוא
 .סױרַא טינ ריט ןּופ ןיּב ןּוא ןגיושעג ּבָאה ךיא ןּוא

 !ןרעהּוצ רימ לָאז רע ךיא גירק יַאולה
 רעקיטכַאמלַא רעד לָאז ,טפירשרעטנוא ןיימ זיא טָא

 ,ןרעפטנע רימ
 .ןיד-לֵעַּב ןיימ ןּביײרשנָא לָאז ץפירשעג ַא ןּוא
 !ןגָארט לסקַא ןיימ ףיוא סע לעװ ךיא ,רָאװרַאפ**

 .ןיורק ַא יװ ױזַא ןדניּבנָא רימ סע לעװ ךיא
 ;ןלײצרעד םיא ךיא לעװ טירט ענײמ ןּופ לָאצ ידיד

 .ןענענעג םיא ּוצ ךיא לעװ טשריפ ַא יװ ױזַא

 ,רימ ןגעק סיוא טײרש דרע ןיימ ּביואי
 ;ןענײװ ןטיײּב עריא עלַא ןּוא
 ,טלענ ןָא ןסעגעג ךיא ּבָאה טפַארק ריא ּביוא

 ,ןכיוהסיוא טוָאלעג רעטעּברַא עריא ןּופ המשנ יד ןּוא
 .ןרָאד ַא ןייגפיוא ץײװ טָאטשנָא לָאז

 .סקעװעגדליוו טשרעג טָאטשנָא ןּוא

 .ןבֹויִא ןּופ רעטרעוו יד טקידנעעג

 טרעהעגפיוא ןּבָאה רענעמ ײרד עקיָאדיד ןואי בל
 ןיא טכערעג ןעוועג זיא רע לײװ ,ןבֹויִא ןרעפטנע

 .ןגיוא ענייז
 ןּופ ןּוז םעד אּוהילֶא ןּופ ןרָאצ רעד טמירגעג טָאהי

 טָאה ןבֹויִא ףיוא ;םָר החּפשמ רעד ןּופ יוּוּב םעד לֵאכַרַּב
 רעטכערעג ךיז טכַאמ רע סָאװרַאפ ןרָאצ ןייז טמירגעג
 טמירגעג טָאה טניירפ עטּוג ײרד ענייז ףיוא ןּוא* ,טָאג ןּופ
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 ןופ ,רעפטנע ןַא ןענּופעג טינ ןּבָאה יז סָאװרַאפ ןרָאצ ןייז
 טָאה אּוהילֶא ןּוא* .ןבֹויִא טקידלּושַאּב יז ןּבָאה ןגעװטסעד
 ןעװעג ןענייז יז לײװ ,ןבֹויִא ןגעקַא דיר טימ טרַאװעגּפָא
 ןעועג טָאה אּוהיִלָא זַא רעּבָא* .געט ןיא םיא ןּופ רעטלע
 טָאה רענעמ ײרד יד ןּופ ליומ ןיא ָאטינ זיא רעפטנע ןייק זַא
 .ןרָאצ ןייז טמירגעג

 ךיז טָאה יווּב םעד לֵאכרַּב ןּופ ןּוז רעד אּוהיִלֶא ןּוא
 :טגָאזעג טָאה ןּוא ןפּורעגּפָא

 ;געט ןיא !ךייַא ןּופ ךיא ןיּב רעגניא
 | ,ןויײרג טייז ריא ןּוא
 טַאהעג ארֹומ ןּוא טייַשעג ךימ ךיא ּבָאה םּורד
 .קנַאדעג ןיימ ןגָאזסױרַא ךייַא
 ,ןדער ןלָאז געט :טגָאזעג ּבָאה ךיאז

 .המכח ןסיװ ןכַאמ ןלָאז ןרָאי ליפ ןּוא
 ,ןשטנעמ ןיא טסיײג רעד זיא סע רעּבָא*

 ײז טכַאמ סָאװ ןקיטכַאמלַא ןּופ םעטָא רעד ןּוא
 - .קידנַאטשרַאפ

 ,םימכח ןענייז עסיורג יד טיני
 .טכערעג זיא סָאװ ןעיײטשרַאפ םינקז יד טינ ןּוא
 ,ּוצ רימ רעה :ךיא גָאז םּורדיי

 .קנַאדעג ןיימ ןגָאזסױרַא ךיוא ךימָאל

 ,דייר ערעיַא ףיוא טרַאװענּפָא ּבָאה ךיא ,טעז:י
 ,תומכח ערעיײַא ּוצ טכרָאהענּוצ ּבָאה ךיא
 .רעטרעװ טכּוזעג טָאה ריא תעּב
 ;ךייַא ּוצ טקּוקענּוצ ךיז ּבָאה ךיא רעּבָאי

 ,ןבֹויִא ןוײװַאּב לָאז רעװ ָאטינ טשרע
 .ךייַא ןּופ ,רעטרעװ ענייז ןרעפטנע לָאז רעװ
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 ,המכח ןפָארטעגנָא ןּבָאה רימ :ןגָאז ריא טעװ רשפא:?
 :שטנעמ ַא טינ ,ןגָאלשּפָא םיא ןעק טָאג
 ,רעטרעװ יד רימ ּוצ טכירעגנָא טָאה רע טינ רעּבָא:+

 .ןרעפטנע םיא ךיא לעװ דיר ערעיײַא טימ טינ ןּוא

 ,טינ רעמ ןרעפטנע יז ,ןקָארשרעד ןענייז יי?
 .יז ןּופ רעטרעװ יד ןענייז ןעמּונעגּפָא

 ,טינ ןדער יז לײװ ,ןטרַאװ לָאז ךיא ןּוא;*
 ?טינ רעמ ןרעפטנע ןּוא ןעייטש ײז לײװ
 ,קלח ןיימ ןרעפטנע לעװ ךיוא ךיאיז
 ,קנַאדעג ןיימ ןגָאוסױרַא לעװ ךיוא ךיא =
 ,רעטרעװ טימ לּופ ןיּב ךיא םורָאװ*

 .ּבײל ןיימ ןּופ טסייג רעד טקירד ךימ = |
 ,טנפעעג טינ זיא סָאװ ןײװ יװ זיא ּבײל ןיימ ,עזי

 .טצַאלּפעצ רע טרעװ ןעלנָאל עיינ יװ
 ;ןרעװ רעיירפ טעװ רימ ןּוא ,ןדער לעװ ךיאיי

 .ןרעפטנע ןּוא ןּפיל עניימ ןענעפע לעװ ךיא
 ,םינּפ סנַאמ ןייק ןעניוש טינ רָאנ ךימָאל:ג

 .ןעפנח טינ ןשטנעמ ןייק ןּוא
 ;ןעפנח ּוצ יװ טינ סײװ ךיא םורָאװײ

 ,רעפעשַאּב ןיימ ןעמענקעװַא ךימ טלָאװ דלַאּב

 יי יי יי יי יי יין, יע גיי יי 2

 2 וו א 4

 ,דייר עניימ ,בֹויִא ,טשרָאקַא רעה רעּבָאי גל
 ,םענרַאפ רעטרעװ עניימ עלַא ןּוא

 ,ליומ ןיימ טנפעעג ּבָאה ךיא ,רָאנ עי
 .ןעמּונ ןיימ ןיא טדער גנּוצ ןיימ
 ,רעטרעװ עניימ ןענײז ןצרַאה ןיימ ןּופ קיטכירפיוא:

 .רָאלק ײז ןגָאז ,ןסײװ ןּפיל עניײמ סָאװ ןּוא
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 ,טכַאמעג ךימ טָאה טָאג ןּופ טסייג רעד+
 - םייּב ךימ טלַאה ןקיטכַאמלַא ןּופ םעטָא רעד ןּוא !

 .ןּבעל
 ,רימ רעפטנע ,טסנעק ּוד ּביוא

 .קעװַא ךיז לעטש ,רימ ןנעק ןָא ךיד טיירּב
 ,טָאג ייּב ּוד יװ ױזַא ןיּב ךיא ,עוי
 .ןרָאװעג טמערופעג םייל ןּופ ןיּב ךיוא ךיא
 ,טינ ךיד טקערש המיא ןיימ ,עזז

 ,ריד ףיוא טינ טקירד טסַאל ןיימ ןּוא

 ;ןרעיוא עניימ ןיא טגָאזעג טסָאה ,ָאיי
 ?:טרעהעג ךיא ּבָאה רעטרעוו יד ןּופ לוק םעד ןּוא
 | ,ךערּברַאפ ַא ןָא ,ךיא ןיּב ןייר!
 ;דניז ןייק טינ ּבָאה ןּוא ,ךיא ןיּב רעטיול

 ;רימ ףיוא רע טניפעג םילּוּבלּב ,עויי
 ;אנֹוׂש ןייז רַאפ ךימ טנכער רע
 וסיפ עניימ ץָאלק ַא ןיא ןײרַא טּוט רעיי

 .ןגעטש עניימ עלַא טיה רע

| 
| 

: 

| 

 - ףיד ךיא לעװ ,טכערעג טינ ּוטסיּב םעד ןיא טָא=
 | ,ןרעפטנע

 .ןשטנעמ ןּופ רעסערג זיא טָאג םורָאװ
 ,םיא טימ ךיז ּוטסגירק סָאװרַאפ

 ?םיׂשעמ ענייז עלַא טינ טרעפטנערַאפ רע סָאװ
 ,טָאג טדער רעגייטש ןייא ףיוא םורָאװ+

 .טינ סע טקרעמ עמ םגה ,ײװצ ףיוא ןּוא
 ,טכַאנ רעד ןּופ גנּואעז ַא ,םולח ַא ןיא!*

 ,ןשטנעמ ףיוא טלַאפ ףָאלש רעפיט ַא ןעװ
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 ,רעגעלעג-ןפיוא רעמּולש ןיא
 ,ןשטנעמ ןּופ רעוא םעד רע טקעלּפטנַא לָאמסנעד5

 ,יײז ּוצ רסּומ ַא טימ טעמתחרַאפ ןּוא
 ;ןָאט ןייז ןפרַאװקעװַא לָאז שטנעמ רעד ידּכל
 .ןַאמ םעד טײקידרעּפָאה ןּופ טמערישַאּב רע ןּוא !

 ,ּבּורג ןּופ לעז ןייז טדיײמרַאפ רע
 .דרעוװש ןכרּוד ןעמּוקמּוא ןּופ ןּבעל ןייז ןּוא
 ןייז ףיוא קָאטײװ טימ טפָארטשעג טרעװ רע רעדָאי

 ,רעגעלעג
 .ףייטש ןרעװ רעניײּב ענייז עלַא ןּוא
 ,טיורּב טימ ןעלקע ךיז םיא טכַאמ ןּבעל ןייז ןּואי

 .לכאמ ןטסקיטסּולג ןטימ לעז ןייז ןּוא
 ,םינּפ ןּופ שיילפ ןַײז טרעװ טרעצעגּפָא::

 .ןקּוקּוצנָא טינ ,רעניײּב עניײז טרַאדעגניײיַא ןּוא
 ,ּבּורג רעד ּוצ טנענעג לעז ןייז ןּוא=

 .רעטייט יד ּוצ ןּבעל ןייז ןּוא
 ,ךאלמ ַא םיא רַאפ ָאד זיא סע ּביוא

 ,טנויוט ןּופ רענייא רֵׁשֹוייְץילַמ ַא
 ,טײקיטרַאפטכער ןייז ןשטנעמ ןפיוא ןגָאז ּוצ
 :טגָאז ןּוא ,םיא רע טקילעזטײל-+

 ;םּורג ןיא ןרעדינ ןּופ סיוא םיא זײל
 .ויילסיוא ןַא ןענופעג ּבָאה ךיא
 ;זײװלגניא יװ רעשירפ טרעװ ּבײל ןייז=

 ,טננוי ןייז ןּופ געט יד ּוצ םּוא ךיז טרעק רע
 -,םיא טקיליװַאּב רע ןּוא ,טָאג ּוצ טעּב רע*

 ,טיײקילעוטײל טימ םיִנּפ ןייז טעז רע ןּוא
 ,טיײקיטכערעג ןייז ןשטנעמ םעד םּוא טרעק ןּוא
 :טגָאז ןּוא ןשטנעמ רַאפ טמּוק רעַײ



 .ֿפדל-2גגל/| ראש ) יי 7 'זג

 ךיא ּבָאה טכער זיא סָאװ ןּוא ,טקידניזעג ּבָאה ךיא
 ,טײרדרַאפ

 .טניולעג טינ רימ טָאה סע ןּוא
 ,ּבּורג ןיא ןייג ןּופ לעז ןייז סיוא רע טוייל ױזַאי

 .טיײקיטביל יד טעז ןּבעל ןייז ןּוא

 ,טָאג טּוט ץלַא סָאד ,עזיי
 ,ןשטנעמ ַא טימ ,לָאמ ירד ,לָאמ ײװצ

 ,ּבּורג ןּופ לעז ןייז ןרעקּוצמּוא ידּכיי
 .ןּבעל ןּופ טכיל ןיא ןרעװ ּוצ ןטכּולרעד

 ;ּוצ רימ רעה ,בֹויִא ,םענרַאפ:ו
 .ןדער לעװ ךיא ןּוא ,גיײװש
 ,רימ רעפטנע ,רעטרעװ טסָאה ּוד ּביוא

 .ןכַאמ טכערעג ךיד ליװ ךיא םורָאװ ,דער
 ;ּוצ רימ ּוד רעה ,טינ ּביוא

 .המכח ןענרעל ךיד לעװ ךיא ןּוא ,גײװש

 ;טגָאזעג טָאה ןּוא ןפורעגּפָא ךיז טָאה אּוהיִלֶא ןּואי ךל
 ,רעטרעװ עניימ ,םימכח ,טרעה:

 .רימ ּוצ רעוא סָאד ּוצ טנייל ,רענעק ריא ןּוא
 ,רעטרעוװ ןוװּורּפ ףרַאד רעוא סָאד םורָאװי

 .ןסע טכּוזרַאפ ןעמּוג רעד יװ ױזַא
 ,עטכערעג סָאד ןלײװסױא ודנּוא רימָאלּי
 .טּוג זיא סָאװ זדנּוא ןשיװצ ןרעװ רָאװעג רימָאל
 ,טכערעג ןיּב ךיא :טנָאז בֹויִא םורָאװי
 ;טכער ןיימ ןָאטעגּפָא טָאה טָאג רָאנ
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 ַא רַאפ ןטלַאהעג ךיא רעװ טײקיטכערעג ןיימ ייבי
 ,רענגיל

 .ךערּברַאפ ַא ןָא ,דנּוװ ןיימ זיא ןּכוסמ
 בֹויִא יװ שטנעמ רעסָאװז
 ,רעסַאװ יװ יװַא טעּפשעג טקנירט
 ,טכערמּוא ןּופ רעּוט טימ אתּורבח ןיא ךיז טריפ ןּואּי

 ?טײל עטכעלש טימ םּוא טייג ןּוא
 סױרַא טינרָאג טמּוק ןשטנעמ םעד :טגָאז רע םורָאװי
 : .טָאג ןלעפענליֹוװ טכּוז רע ןעװ
 ;ּוצ רימ טרעה ,טײקידנַאטשרַאּפ טימ טײל ,םּורדיי

 ,טכערמּוא ןּופ טָאג זיא טײװ
 .הלװע ןַא ןּופ רעקיטכַאמלַא רעד ןּוא
 ,םיא רע טלָאצַאּב ןשטנעמ ןּופ גנּואּוט יד רָאניי

 .ּוצ םיא רע טקיש געװ סנכַאלטיא טול ןּוא
 ,טכערמּוא ןייק טינ טּוט טָאג ,רָאװרַאפ ָאיי

 טינ טײרדרַאפ רעקיטכַאמלַא רעד ןּוא
 .טײקיטכערענ

 ?דרע רעד רעּביא ןלױפַאּב םיא טָאה רעװ*
 ?ןצנַאג ןיא טלעװ יד טכַאמעג טָאה רעװ ןּוא

 ,םיא ףיוא ץרַאה ןייז ןרעק לָאז רע זַאי+
 ,ךיז ּוצ ןעלמַאזנייַא םעטָא ןייז ןּוא ךיוה ןייז לָאז רע זַא
 ,םענייא ןיא ּבײל רעדעװטעי ןייגרַאפ טלָאװי*

 .ןרעקמּוא ךיז ּביוטש ּוצ טלָאװ שטנעמ רעד ןּוא

 ;ּוצ סָאד רעה ,טײקידנַאטשרַאפ טסָאה ּוד ּביױא ןּוא!י
 .רעטרעו עניימ ןּופ לוק םעד םענרַאפ

 ?ןשרעה טײקיטכערעג ןּופ טנייפ ַא רָאג ןעק יציז
 -?ןקידלּושַאּב ןטכערעג ןקיטכַאמ םעד ּוטסליװ רעדָא

-- 
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 ?"רעקיטכערטרעדינ, ךלמ ַא ּוצ ןגָאז ןעמ ןעק!*
 -?ןטשריפ ּוצ "עשר,
 ,ןרַאה ןּופ םינּפ םעד טינ טעװענַאש סָאװ םעדי

 ,ןַאמערָא ןפיוא יװ רעמ ןכײר ןפיוא טינ טכַא ןּוא
 .עלַא יז ןענייז טנעה ענײז ןּופ קרעװ סָאד לײװ
 ;טכַאנ עּבלַאה ןיא ,ײז ןּברַאטש עגר ַא ןיאני

 ,ןעיײגרַאפ ןּוא טלסײרטעצ ןרעװ טײל
 ,טנַאה רעד טימ טינ יװ ןקיטכַאמ םעד ּפָא טּוט עמ ןּוא

 םעד ןּופ ןגעװ יד ףיוא ןענייז ןגיוא עניײז םורָאװינ
 ,ןשטנעמ

 .רע טעז טירט ענייז עלַא ןּוא
 ,ןטָאשטוט ןייק ןּוא שינרעטצניפ ןייק ָאטיננ

 ּוצ ןטרָאד ךיז טכערמּוא ןּופ רעּוט יד רַאפ
 .ןגרָאּברַאפ

 ,טיצ ַא ןשטנעמ םעד טינ טכַאמ רע םורָאװ:
 .טּפשמ םּוצ טָאג רַאפ ןעמּוק ּוצ
 ,גנושרָאפסױא ןַא ןָא עקיטכַאמ טכערּבעצ רע-+

 .ייז טָאטשנָא ערעדנַא ףיוא טלעטש ןּוא
 ,םיׂשעמ ערעײז ןעק רע ,רָאװרַא

 ןוא ,טכַאנ רעּביא רעקרעּביא ןַא רע טכַאמ םּורד
 .טקירדעצ ןרעװ ײז

 ;יײז רע טגָאלש ,םיעשר ןעניײז יז לײװי
 .טעז עמ ּוװ טרָא ןַא ןיא
 ,םיא ןּופ טרעקענּפָא ךיז ןּבָאה ײז סָאװ רַאפרעדיז

 .טכַאעג טינ ןגעװ ענייז עלַא ףיוא ןּוא
 ןּופ יירשעג סָאד םיא ּוצ ןעמּוק טכַאמעג ןּבָאה יז

 ,ןַאמערָא םעד
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 --.ןרעה רע טנעלפ עטקירדעג יד ןּופ יירשעג סָאד ןּוא
 ?ןקידלּושַאּב םיא ןעק רעװ ,טגײװש רע זַא רעּבָאי |

 ןלעװ םיא ןעק רעװ ,םינּפ םעד רע טגרָאּברַאפ ןּוא
 ?ןעז

 --,סנייא ץלַא ןשטנעמ ַא ײּב ייס קלָאפ ַא יײּב ייס
 ,ןגיניק טינ לָאז שטנעמ רעקידניז רעד ידּכִ

 .קלָאפ ןרַאפ ןייז טינ ןלָאז ןעגנּולכיורטש ןייק ידּכ

 :טגָאזעג טָאג ּוצ ןעד "רע טָאה םורָאװ:י
 ;ןָאט סטכעלש טינ רעמ לעװ ךיא ,ןטילעג ּבָאה ךיא;
 ;ךימ ּוד ןרעל ,טינ עז ךיאנ

 רעמ ךיא לעװ ,טכערמּוא ןָאטעג ּבָאה ךיא ּביױא
 ?"ןָאט טינ

 :סיוא טמּוק ריד יװ ױזַא ןטלעגרַאפ רע לָאו
 טינ ןּוא ,סיוא ּוד ּבײלק ָאט ,טינ טלעפעג ריד ּביױא,

 ?"ךיא
 ?ןדער ּוצ ּוטסײװ סָאװ ןּוא
 ,ןגָאז רימ ןלעװ טײקידנַאטשרַאפ טימ טייל+

 :ןרעהּוצ רימ טעװ סָאװ ןַאמ רעגּולק רעד ןּוא
 ,ןעניז ַא ןָא טדער בֹויא5

 .לבׂש ןָא ןענייז דיר ענייז ןּוא
 ;ןרעװ טוװּורּפעג קיּביײא לָאז בֹויִא שטניוו ךיא+י

 .טײל עקידניז יװ ױזַא ןרעפטנע רַאפ
 ןייז ּוצ טײקינעּפשרעדיװ ּוצ ךָאנ טגיל רע םורָאװײז

 ;אטח- =
 ,זדנוא ןשיװצ טנעה ענייז טשטַאּפ רע
 .טָאג ןגעק דיר עניײז טרעמ ןּוא
 .טפָארטשעג טָאה טָאג ןעמעוו רעקידניז רעד *
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 :טגָאזעג טָאה ןּוא ןפּורעגּפָא ךיז טָאה אּוהיִלֲא ןּוא! הל
 ,טכער רַאפ סָאד ּוטסנכערי

 ?טָאג ןּופ רעטכערעג ןיּב ךיא :טסגָאז ּוד זַא
 ?סױרַא ריד טמּוק סָאװ :טסגָאז ּוד ןעװ;
 ןיימ ןּופ יװ רעמ ןּופרעד ךיא ּבָאה ץּונ רעסָאװ

 "?ןקידניז
 ,רעטרעװ ןרעפטנע ריד ךיא לעװי

 .ריד טימ םירבח ענײד ןּוא
 ,עז ןּוא ,ןעלמיה יד ּוצ גּולּ*

 רעּביא ךיוה ןענייז סָאװ סנקלָאװ יד ףיוא קּוק ןּוא
 רייד

 ?םיא ףיוא ּוטסקריװ סָאװ ,טסקידניז ּוד זַאי
 ?םיא ּוטסּוט סָאװ ,ןכערּברַאפ עניײד ליפ ןעניז ןּוא
 ?םיא ּוטסיג סָאװ ,טכערעג טסיּב ּוד זַאי
 ?טנַאה ןײד ןּופ רע טמענ סָאװ רעדָא
 ,טײקיטכעלש ןײד ןָא טייג ּוד יװ ןַאמ ַאי

 .טַײקיטכערעג ןיײד דניקנשטנעמ ַא ןּוא

 ,ןעמ טײרש ןעײרעּבױר ליפ יד ןגעװ ןּופ*
 ,עקרַאטש יד ןּופ םערָא םעד ןגעװ ךיז טגָאלק עמ
 ,רעפעשַאּב ןיימ טָאג זיא ּוװ :טינ טגָאז עמ ןּואי

 ;טכַאנ רעד ןיא ןעגנַאזעג טיג סָאװ
 ,דרע רעד ןּופ תומהּב ןּופ רעמ ודנּוא טנרעל סָאװיי

 !למיה ןּופ לגיופ ןּופ רעגילק זדנּוא טכַאמ ןּוא
 ,טינ טרעפטנע רע ןּוא ,ןעמ טיײרש ןָא,י*

 ."םיעשר יד ןּופ טײקידרעּפָאה רעד ןגעוו
 ,ּוצ טינ טרעה טָאג זַא ,זיא שלַאפ רעּבָא*

 .ןָא טינ סע טקּוק רעקיטכַאמלַא רעד ןּוא
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 ,ןעז טינ םיא טסנעק ּוד ,טסגָאז ּוד םגה:י
 ףיוא ןרַאה טספרַאד ןּוא ,םיא רַאפ טּפשמ רעד זיא

 .םיא
 ןייז טפָארטשעג טשינרָאג רַאפ ןעד טָאה ,דנּוצַא ןּוא;

 ?ןרָאצ
 !טײקיליװטּומ רעד ןּופ ליֹוװ טינ רע סײװ ןּוא
 ,ליומ ןייז טײקשירַאנ טימ טנפע בֹויִא רעּבָא!י

 .רעטרעװ רע טרעמ טײקידנַאטשרַאפ ןָא

 :טגָאזעג רעטַײװ טָאה אּוהילֶא ןּוא: ןל
 ,ןגָאז ריד לעװ ךיא ןּוא ,עלײװ ַא רימ טרַאװי

 .טָאג ןגעװ רעטרעװ ךָאנ ןַארַאפ םורָאװ
 ,ןיהַא טײװ קנַאדעג ןיימ ןּביײהפיוא לעװ ךיא*

 .טײקיטכערעג ןּבעג ךיא לעװ רעפעשַאּב ןיימ ןּוא
 ,רעטרעװ עניימ ןענייז שלַאפ טינ ,רָאװרַאפ םורָאװ+
 .ריד ּוצ ךיא ןיּב ןעקנַאדעג ןיא קיטכירפיוא
 ;טינ םענייק טכַארַאפ רע רעּבָא ,קיטכַאמ זיא טָאג ,עז*
 .טײקידנַאטשרַאפ ןּופ חֹוּכ ןיא קיטכַאמ זיא רע
 ,ןּבעל ןּבײלּב עשר םעד טינ טוָאל רע*

 .טכער רעײז עמערָא יד טיג ןּוא
 ;קידצ םעד ןּופ ןגיוא ענײז ּפָארַא טינ טמענ רעז

 ,קיּבײא יא יז רע טצעז ןָארט ןפיוא םיכלמ טימ ןּוא
 .טכיײהרעד ןרעװ ײז ןּוא
 ;ןטיײק ןיא טדימשעג ןענייז יז ּביוא ןּואי

 ,ןייּפ ןּופ קירטש ןיא ןעננּוװצַאּב
 ,גנּואּוט רעײז סיוא יז רע טדערי

 .ךיז ןקרַאטש ײז ןעוו ןכערּברַאפ ערעײז ןּוא
 ,רסּומ רַאפ רעוא רעײז טקעלּפטנַא רעיז
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 .טכערמּוא ןּופ ןרעקמּוא ךיז ןלָאז ײז זַא ,טסײה ןּוא
 ,ןעניד ןּוא ,ןרעה ײז ּביוא;::

 ,סטּוג ןיא געט ערעײז ײז ןקידנע
 .תחנ ןיא ןרָאי ערעײז ןּוא

 ,דרעװש ןכרוד םּוא ײז ןעמּוק ,טינ ןרעה ײז ּביוא ןּוא=
 .טײקידנַאטשרַאפ ןָא ןעײגרַאפ ןּוא
 ;ןרָאצ ןָא ןגײל ןצרַאה ןיא עקידניז יד רעּבָא*

 .יײז טדניּב רע ןעװ זםיא ּוצֵנ טינ ןעיירש יז
 ,לעו רעײז טּברַאטש טנגוי ןיא;4

 .ןעגנוידנַאש יד יװ -ןּבעל רעײז ןּוא
 ןײז ךרּוד ןטקירדעג םעד יטעװעטַאר רעיי

 ,טיײקטקירדעג
 .רעיוא רעײז יטיונ רעד ךרּוד טקעלּפטנַא ןּוא

 ,םעלק רעד ןּופ ןגױצעגסױרַא רע טלָאװ ךיד ךיוא ןּואוי
 ;ָאטינ זיא טּפַאשננע ןייק ּוװ שינרעטײרּברעד ןיא
 טימ ןייז לּופ טלָאװ שיט ןייד ןּופ קעדעג סָאד ןּוא

 .טייקטעפ
 עשר םעד ןּופ הנעט רעד טימ לּופ טסיּב רעּבָא לײװנז

 .טײקיטכערעג יד ןּוא טּפשמ רעד ךיד טלַאה
 ןדערנָא טינ ןרָאצמירג רעד רָאנ ךיד לָאז ,רָאװרַאפ*

 ,לפײװצ ּוצ
 .ןריפּפָארַא טינ ךיד שינעמּוקּפָא עסיורג יד לָאז ןּוא
 ,יירשעג רענעטלַאהעגניַא טינ ןייד עדרעװ ַא ןעד טָאהי

 ?ןשינעלגנַאר עקרַאטש ידלַא ןּוא
 ,טכַאנ יד ןטסּולעג טינ טסלָאװי

 .טרָא ןפיוא ןדנּוװשרַאפ ןרעװ רעקלעפ ןעװ
 ,טכערמּוא ּוצ ןרעק טינ ךיז טסלָאז ךיז טיה::

 .ץֵחַלַּב - ץֵלַחַי :ליּפשטרָאװ ײ
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 רעדײא טלײװרעדסױא סָאד טסלָאװ ּוד םנה
 .ןייּפ

 ;טײקרַאטש ןייז ןיא ןּביױהרעד זיא טָאג ,עויי
 ?רע יװ רערעל ַאזַא זיא רעװ
 ?געװ ןייז ןלױפַאּב םיא טָאה רעוו

 ?הלװע ןַא טסּוט ּוד :ןגָאז ןעק רעװ ןּוא
 קרעװ ןייז ןסײרג טסלָאז ּוד זַא ,קנעדעג-+

 ,ןעגנּוזַאּב ןּבָאה ןשטנעמ סָאװ
 ,ןעזעג סע ןּבָאה רעדניקנשטנעמ עלַא

 .ןטײװ רעד ןּופ ןָא סע טקּוק שטנעמ רעד
 ,טינ ןעייטשרַאפ רימ ןּוא ,סיורג זיא טָאג ,עויי

 .ןשרָאפרעד ּוצ טינ זיא'ןרָאי ענייז ןּופ לָאצ יד
 / ,רעסַאװ סנּפָארט יד ּפָא טיצ רע םורָאװיז

 ;לּבענ ןייז ןּופ ןגער ןעייז ןלָאז יז
 ,ןסילפ ןעלמיה יד ןעווי*

 .ךס ַא ןשטנעמ ףיוא ןפירט ןּוא
 ןּופ ןעגנּוטײרּפש יד ןעמ טײטשרַאפ יצ ,ָאייי

 ,ןקלָאװ
 ?טלעצעג ןייז ןּופ סרעדליּפעג יד
 ;טכיל ןייז ףיורעד סיוא טײרּפש רע ,עוי

 .ּוצ רע טקעד םי ןּופ ןעלצרָאװ יד ןּוא
 ,רעקלעפ רע טּפשמ טימרעד םורָאװ;י

 .עפָש ןיא זייּפש רע טיג
 ,ץילּב םעד ּבלעװלמיה ןפיוא סיוא טײרּפש רע

 .ןפערט לָאז רע םיא טלעּפַאּב ןּוא
 םיא ןגעװ ןָא טנָאז סע

 .םערּוטש םעד ןּופ סעּכ רעד ,ןרָאצ רעד
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 ,ץרַאה ןיימ טרעטיצ ןּופרעד ,ָאיי ןל
 .טרָא ןייז ןּופ ףיוא טגנירּפש ןּוא

 ,לוק ןייז ןּופ ורמּוא יד טרעה ,טרעה:
 ,ליומ ןייז ןּופ סױרַא טייג סָאװ םּורּב םעד ןּוא
 ,זיול םיא רע טוָאל למיה ןצנַאג ןרעטנּוא;

 .דרע רעד ןּופ ןגערּב יד זיּב זיא ץילּב ןייז ןּוא
 ;לוק ַא טלירּב םעד רעטניה+
 ;טײקסױרג ןייז ןּופ לוק םעד טימ טרענּוד רע
 טרעװ לוק ןייז ןעװ ,ןטלַאהּפָא טינ יייז ןעק עמ ןּוא

 .טרעהעג
 ,לוק ןייז טימ ךַאלרעדנּוװ טרענוד טָאג
 .טינ ןעייטשרַאפ רימ ןּוא ןכַאז עסיורג טּוט רע
 !דרע רעד ףיוא לַאפ :יינש םּוצ טגָאז רע םורָאװי
 ,ןגערסּוג םּוצ ןכיײלגסעד
 .סננער עקיטכַאמ ענייז ןּופ סּוג םּוצ
 ןשטנעמ רעדעװטעי ןּופ טנַאה יד טעמתחרַאפ רע

 .ןסיװ ןלָאז ףַאשַאּב ןייז ןּופ ןשטנעמ עלַא זַא
 ,שינעטלעהַאּב ןיא ןײרַא טייג היח יד ןּוא*

 .סערָאנ עריא ןיא טּור ןּוא
 ,םערּוטש רעד טמּוק רעמַאק רעד ןּופי

 .טלעק יד ןטניװךופצ ןּופ ןּוא
 ,יַא סע טיג טָאג ןּופ םעטָא םעד ןּופ:י

 .טסעפ ןרעװ ןרעסַאװ עטײרּב ןּוא
 ,ןקלָאװ םעד טייקטכייפ טימ ןָא טדָאל רע ,ָאייז

 .ערַאמכצילּב ןייז רעדנַאנַאפ טײרּפש רע
 ןעװעריק ןייז ךרּוד םּורַא דנּור ךיז טײרד סָאד ןּוא

 ײז טלעפַאּב רע סָאװ ץלַא ןָאט ןלָאז יז ידּכ
 ;טלעװ רעשידרע רעד ןּופ טכיזעג ןפיוא
 .ןגער םעד ,רעטיועג סָאד ,ןקלָאװ יד ײ

 -- - טא
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 ,ףָארטש ַא רַאפ סע טקיש רע ייס |
 .דָאנעג רַאפ ייס ,דרע ןייז רַאפ ייס

 ,בֹויִא ,עקיזָאדסָאד םענרַאפ;+
 .טָאג ןּופ רעדנּוװ יד טכַארטַאּב ןּוא ייטש
 ,ייז ףיוא ףױרַא סע טגיײל טָאג יװ ּוטסײװ:

 ?ערַאמכ ןייז ןּופ ץילּב םעד ןטכײל טכַאמ ןּוא
 ;ןקלָאװ םענּופ תֶלֹוקׁשִמ םעד ּוטסײטשרַאפ;*

 ?ןקיסײװלַא םעד ןּופ רעדנּוװ יד
 ,סײה ןרעװ םידנּב ענײד ױזַא יי

 ?טניוװ-םורָד ןּופ ליטש טגיל דרע יד ןעוו
 ,םיא טימ ןעלמיה יד ןטײרּפשסױא וטסנעק;*

 ?לגיּפש רענעסָאגעג ַא יװ טסעפ
 ;םיא ּוצ ןגָאז ןלָאז רימ סָאװ ןסיװ ודנּוא ךַאמ;*

 .שינרעטצניפ רעד ןגעװ ןּופ טינ דַאל ןייק ןסײװ רימ
 ?דער ךיא זַא ןרעװ טלײצרעד םיא ףרַאד*

 זיא סע ןעװ ,ןגָאזסױא םיא שטנעמ ַא ףרַאד יצ
 ?ןליוהרַאפ

 ןיא ןייש ןלעה ַא ןעזעג טינ ןעמ טָאה טשרָאקָא ןּוא;
 ,למיה

 .טרעטײלעגסױא םיא טָאה ןּוא ,רעּבירַא טניװ ַא זיא
 ,טיײקיטכיל ענרעדליג ַא טמּוק ןופצ ן?

 .טָאג םּורַא זיא ץנַאלג רעקידארֹומ ַא
 ;ןעניפעגסיוא טינ רימ ןענעק םיא רעקיטכַאמלַא רעד*

 ,חֹוּכ ןיא סיורג זיא רע
 טײקיטכערעג עלּופ ןּוא טכער רעּבָא
 .טינ רע טעדװירק
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 ;ןשטנעמ יד "םיא ןטכרָאפ םורדי=
 .עקיצרַאהנּולק עלַא ףיוא יםּוא טינ ךיז טקּוק רע

 ,םערּוטש ןּופ ןבֹויִא טרעפטנעעג טָאה טָאג ןּואי ךל
 :טגָאזעג טָאה ןּוא

 הנווַּכ יד סָאד טלקנוטרַאפ רע?
 ?טײקידנַאטשרַאפ ןָא רעטרעװ טימ
 ,ןדנעל ענייד ןַאמ ַא יװ ןָא טשרָאקַא טרונ;

 .ןסיװ ךימ ךַאמ ּוד ןּוא ,ןגערפ ךיד לעװ ךיא ןּוא
 טסעפטנּורגעג ּבָאה ךיא ןעװ ןעװעג ּוטסיּב ווי

 ;דרע יד
 .טײקידנַאטשרַאפ טסײװ ּוד ּביוא ,גָאז
 ?טסײװ ּוד ּביױא ,ןסָאמ עריא טכַאמעג טָאה רעוו
 ?ריא ףיוא רּונשטסעמ ַא ןגיוצעג טָאה רעװ רעדָא
 ?טצעזעגפיורַא ןרעיומטנורג עריא ןענייז סָאװ ףיואי
 ?ןייטשלקניװ ריא טגײלעג טָאה רעװ רעדָא
 ,ןעגנוזעג םענייא ןיא ןּבָאה ןרעטשנגרָאמ יד ןעװז

 .טלַאשעג ןּבָאה טָאג ןּופ ןיז עלַא ןּוא
 ,םי םעד ןריט טימ טמַאצרַאפ טָאה רעװ ןּואי

 טכַארט ןּופ זיא ןּוא ןכָארּבעגסױא טָאה רע ןעוו
 ?סױרַא

 ,שוּבלמ ןייז רַאפ ןקלָאװ םעד טכַאמעג ּבָאה ךיא ןעווי
 ,רּונשלקיװ ןייז רַאפ לּבענ םעד ןּוא

 ,ץעועג ןיימ םיא רַאפ טמיטשַאּב ּבָאה ךיא ןּואט
 ,ןריט ןּוא ןעלגיר טכַאמעג ןּוא

 ,רעטײװ טינ ןּוא ןעמּוק ּוטסלָאז רעהַא זיּב :טנָאזעג ןּוא;ז
 עניײד ןּופ ץלָאטש םעד ןטלַאהרַאפ ןעמ טעװ ָאד ןּוא

 ?ןדניא
 .הֶאְרִי - ּוהּואָרְי :ליּפשטרָאװ א
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: 

 ?ןגרָאמירפ םעד ןלױּפַאּב גָאטּבעל ןייד טניז ּוטסָאהי
 ?טרָא ןייז ןעניגַאּב םעד ןזיװעגנָא
 ,דרע רעד ןּופ ןגערּב יד ןעמענּוצנָא יד

 ,ריא ןּופ ןרעװ טלקָאשעגּפָארַא ןלָאז םיעשר יד זַא
 ,סקַאװלניז יװ ױזַא טרירעמעש יז:

 .שוּבלמ ַא יװ ױזַא טגיל סע ןּוא
 ;טכיל רעײז ןטימרַאפ טרעװ םיעשר יד ןּופ ןּוא;*

 .ןכָארּבעצ טרעװ םערָא רענעּבױהעגפיוא רעד ןּוא

 ,םי ןּופ ןלַאװק יד ּוצ ןעמּוקעג ּוטסיּב;י
 ?ןעגנַאגעגמּוא םוָהּת ןּופ טנּורג ןפיוא ןּוא

 ,טיוט ןּופ ןרעיוט יד ןרָאװעג טקעלּפטנַא ריד ןענייז:י
 ?ןעזעג ןטָאשטיױט ןּופ ןרעיוט יד ּוטסָאה ןּוא
 רעד ןּופ ןטײקטײרּב יד זיּב טקּוקעגרעּביא ּוטסָאה*

 ?דרע
 .ץלַא סָאד טסײװ ּוד ּביוא ,גָאז

 ?טכיל סָאד טּור געװ רעסָאװ ףיוא;*
 ,טרָא ריא זיא ּוװ ,שינרעטצניפ יד ןּוא

 ,קרַאמעג ריא ּוצ ןעמענ יז טסלָאז ּוד זַאיו
 ?זיוה ריא ּוצ ןגעטש יד ןיײטשרַאפ טסלָאז ּוד זַא ןּוא

 ןיוש לָאמסנעד טסיּב ּוד םורָאװ ,סָאד טסײװ ּודיי
 ,ןרָאּבעג ןעװעג

 !סיורג זיא געט ענייד ןּופ לָאצ יד ןּוא

 ,יינֵׁש ןּופ תורצוא יד ּוצ ןעמּוקעג ּוטסיבנ
 ,ןעזעג לגָאה ןּופ תורצֹוא יד ּוטסָאה רעדָא

3 
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 ,טיונ ןּופ טײצ ַא רַאפ ןטלַאהַאּב ּבָאה ךיא סָאװי
 ?המחלמ ןּוא גירק ןּופ גָאט ןרַאפ

 ,טכיל סָאד ףיז טלייטעצ געװ רעסָאװ ףיוא:
 ?דרע רעד רעּביא טניוװו-חרזמ רעד ךיז טײרּפשעצ
 ַא גנוציילפ רעד רַאפ טקַאהעגכרּוד טָאה רעװוי*

 ,ןּבָארג
 ?רעטיװעגרענּוד ןרַאפ געװ ַא ןּוא

 ,ןשטנעמ ַא ןָא דנַאל ַא ףיוא ןענעגער ןכַאמ ּוצי*
 ;ןירעד ןשטנעמרעטומ ַא ןָא רּבדמ ַא
 ,שינעטסיװ ַא ןּוא טייקטסיװ ַא ןטעזּוצנָאיז

 .וָארג ןּופ סקַאװסיוא ןַא ןצָארּפש ןכַאמ ןּוא
 .  ?רעטָאפ ַא ןגער רעד טָאה

 ?יוט סנּפָארט יד ןרָאּבעג טָאה רעװ רעדָא
 !זיַא רעד סױרַא זיא ךיוּב סעמעװ ןּופיי

 ?ןרָאּבעג םיא טָאה רעװ ,למיה ןּופ טסָארפ רעד ןּוא
 | ,טרעװילגרַאפ ןרעסַאװ ןרעװ ןייטש יװ ױזַאי

 .טרַאטשרַאפ טרעו םוָהּת ןּופ םינּפ רעד ןּוא

 ;ןרעטשנּביז ןּופ ןטײק יד ןדניּב וטסנעק:ז
 ?ןכַאמ זיול ןָאירָא ןּופ קירטש יד רעדָא
 ,טײצ רעיײז ןיא תולזמ יד ןעננערּבסױרַא ּוטסנעקנ

 !ןריפסױרַא רעדניק ענייז טימ רעּב םעד ןּוא
 ?למיה ןּופ ןצעזעג יד וטסײװי

 !דרע רעד ףיוא גנוקיטלעװעג ןייז ּוטסכַאמ יצ
 ,לוק ןייד ןקלָאװ םּוצ ןּבייהפיוא ּוטסנעק++

 !ןקעדַאּב ךיד לָאז רעסַאװ ןּופ עפֶש ַא זַא
 ,ןייג ןלָאז ײז ,ןצילּב ןקישסױרַא ּוטסנעקי
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 ?רימ ןענייז ָאד :ריד ּוצ ןגָאז ןּוא

 ?המכח ןרינ יד ןיא ןָאטעגנײרַא טָאה רעװי*
 ?טײקידנַאטשרַאפ טסיײג םעד ןּבעגעג טָאה רעװ רעדָא = |
 ?המכח טימ סנקלָאװ יד רעּביא טליײצ רעװיז |

 ?סיוא טסיג רעװ למיה ןּופ ןעלנָאל יד ןּוא
 ,סוג יו ןסָאגעגפיונּוצ זיא ּביױטש רעד ןעווי* |

 .ןקַאּבעגנעמַאזּוצ ןענייז סעדּורג יד ןּוא
 ,ביור עטנּבײל רעד רַאפ ןעגנַאפ וטסנעק**

 ;ןליפנָא ןּביײלגנּוי יד ןּופ רעגַאּב םעד ןּוא
 ,סערָאנ יד ןיא ךיז ןגייּב יז ןעװ+י

 !רעױל רעד ףיוא קעדּוצ ןיא ןציז יז ןעװ
 ;זיײּפש ןייז ּבָאר םעד ןָא טיירג רעװיי

 ;טָאג ּוצ ןעיירש רעדניק ענייז ןעוו
 :?ןסע ןָא םּוא ןרעדנַאװ יז ןעו

 ?ןרעּבעג ןגיצנייטש יד ןעװ טײצ יד ּוטסײװ טל
 ?ןעײװ ןּבָאה סנידניה יד ןעוו גנוטכַא ּוטסיג

 ;ןליפרעד ןפרַאד יז ןעװ םישדח יד ּוטסליײצי
 ?ןרעּבעג רעײז ןּופ טייצ יד ּוטסײװ ןּוא
 ,רעדניק ערעײז ןכערּבכרוד ןזָאל יז ,ןעינק יי?
 .ןטרּוּבעג ערעײז סױרַא ןפרַאװ יז
 ,ןעיירפ ןפיוא ןסקַאװ יז ,קרַאטש ןרעװ עגנוי ערעייוי
 .יײז ּוצ םּוא טינ ךיז ןרעק ןּוא ,קעװַא ןעײג ײז

 ,יירפ לוײאדלַאװ םעד טוָאלעגסױרַא טָאה רעװי
 זױל טָאה רעװ לזייאדליװ םעד ןּופ דניּב יד ןּוא

 ,טכַאמעג
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 ,זיוה ןייז רַאפ רּבדמ םעד טכַאמעג ּבָאה ךיא סָאװי
 ?ןעגנוניוװ ענייז רַאפ דנַאל קיצלַאז ןּוא
 ,טָאטש ןּופ למּוט םעד ןּופ טכַאל רעז
 .ןעיירשעג סרעּבײרט ןייק טינ טרעה רע
 ,גנורעטיפ ןייז זיא גרעּב יד ןּופ גנורעטשינ יד*

 .ךָאנ רע טכּוז זָארג ךַאלטיא ןּוא

 ?ןעניד ריד ןלעװ ריטלזיװ רעד טעװי
 ?עטירָאק ןייד ייּב ןקיטכענ רע טעװ יצ
 ּוצ קירטש ןייז טימ ריטלזיװ םעד ןדניּבוצ ּוטסנעקי*

 ?טייּב רעד
 ?ריד רעטניה ןלָאט יד ןעװענָארּב רע טעװ יצ
 חֹוּכ ןייז לײװ ,םיא ףיוא ןרעכיזרַאפ ךיז ּוטסנעקיז

 ,סיורג זיא
 ?ימ ןייד םיא ףיוא ןזָאלרעּביא ןּוא
 ןייד ןעגנערּבּפָא טעװ רע וַא ,ןעױרטנָא םיא ּוטסנעק;י

 ,ןעמָאז
 !רעיײש ןייד ןּופ האּובּת ידו ןעלמַאונײַא ןּוא

 --קיטסּול טּפַאלק לניופסיורטש ןּופ לגילפ רעד
 ?ךרָאטש ןּופ רעדעפ ןּוא רעדעלפ רעד סָאד ןיא יצ
 ,רעייא עריא דרע רעד ּוצ רעּביא טוָאל יז ,רָאװרַאפי

 .ןעירּבסיוא יז יז טוָאל ּביוטש ןיא ןּוא
 ,ןשטעװקעצ ײז ןעק סּופ ַא זַא טסעגרַאפ יז ןּוא;

 .ןטערטעצ יז ןעק דלעפ ןּופ היח ַא ןּוא
 ;עריא טינ ּוצ יװ רעדניק עריא ּוצ טרַאה זיא יזי*

 ,טסגנַא ןָא זיא יז ,ימ ריא ןייז געמ טשינמּוא
 ,המכח ןּופ טרענימעג יז טָאה טָאג םורָאװיז
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 .לכׂש טימ טלײטעננײַא טינ ריא ןּוא
 ,"ךייה רעד ןיא ןעלגילפ יד יז טּבײה דנּוצַא;*

 .רעטײר ןייז ןּופ ןּוא דרעפ ןּופ טכַאל יז

 ?הרובג דרעפ םעד ּוטסיג=
 ?םערּוטש טימ ודלַאה ןייז וטסדײלקַאּב
 ?קירעשײה ַא יװ ןעגנירּפש םיא ּוטסכַאמיי

 .המיא ןַא זיא ןעשזריה ןייז ןּופ ךליה רעד
 ,חֹוּכ ןטימ ךיו טיײרפ ןּוא ,לָאט ןיא טלּבַארג רע:

 .ןגעקטנַא ןפַאװ םעד סױרַא טייג רע
 ;ןקָארשרעד טינ טרעוו ןּוא ,טסננַא ןּופ טכַאל רע

 .דרעוװש ַא רַאפ קירּוצ טינ טרעק רע ןּוא
 ,לטייּבלײפ רעד טגנילק םיא ןּבעלי

 .עקיּפ יד ןּוא ויּפש רעקימַאלּפ רעד
 ,דרע יד רע טגנילש הונּור ןּוא שער טימ:+

 .רפֹוש ַא ןּופ לוק םייּב ןײטשניײַא טינ ןעק ןּוא
 !ַאהַא :רע טנָאז ,רפֹוש ַא רָאנ יו

 ,המחלמ רע טקעמשרעד ןטײװ ןּופ ןּוא
 .גנּולַאש יד ןּוא טײלטּפױה יד ןּופ רענוד םעד

 ,רעּברַאּפש רעד ןעד טילפ לכׂש ןייד ךרּודי
 ?םורָד ןייק ןעלגילפ ענייז טײרּפש
 רעד ףיוא ךיז טּבײה לעּפַאּב ןייד ףיוא יצז

 ,רעלדָא
 ?ךייה רעד ןיא טסענ ןייז טכַאמ ןּוא
 ,טלײװ ןּוא רע טּור זלעפ ַא ףיוא:*

 .גנוטסעפגרַאּב ַא ןּוא ולעפ ץיּפש ַא ףיוא
 ,ןסע ןייז סיוא רע טקּוק ןטרָאד ןּופ

 .איִרְמַּת םֹורָמַּב :ליּפשטרָאװ *



  ופ מ-30 טל בויא 8

 .ןגיוא ענייז ןעעז ןטײװ ןּופ
 ,טּולּב ןּפּוז עגנוי ענייז ןּואי

 .רע זיא ןטרָאד ענעגָאלשרעד ּוװ ןּוא

 :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןבֹויִא טרעפטנעעג טָאה טָאג ןּואג לב
 ?רעלדַאט רעד ןקיטכַאמלַא ןטימ ןגירק ךיז ליוי

 .ןרעפטנע סע לָאז טָאג טימ ךיז טזּוּכיװ סָאװ רעד

 :טגָאזעג טָאה ןּוא טָאג טרעפטנעעג בֹויִא טָאה;
 ?ןרעפטנע ריד ךיא ןעק סָאװ ;ךיא ןיּב סָאװ קיצניװ ,עוי
 .ליומ ןײמ ףיוא טנַאה ןיימ ףױרַא ּוט ךיא
 טינ רעמ לעװ ןּוא ,טדערעג ךיא ּבָאה לָאמ ןייאי

 ;ןרעפטנע
 .ןָאט רעדיװ טינ סע לעװ ןּוא לָאמ ײװצ ,ָאי

 טָאה ןּוא םערּוטש ןּופ ןבֹויִא טרעפטנעעג טָאג טָאה;
 :טגָאזעג

 ;ןדנעל ענײד ןַאמ ַא יװ ןָא טשרָאקַא טרּוגי
 .ןסיװ ךימ ךַאמ ּוד ןּוא ,ןגערפ ךיד לעװ ךיא
 ?טּפשמ ןיימ ןרעטשרַאפ ךיוא ּוטסליװ יצי
 ?ןייז טכערעג טסלָאז ּוד ידּכ ןקידלּושַאּב ךימ ּוטסליװ
 ,טָאג יװ םערָא ןַא ּוטסָאה יצ רעדָאי

 ?ןרענּוד ּוטסנעק רע יװ לוק ַא טימ ןּוא
 ;טײקּכױה ןּוא ץלָאטש טימ ןָא טשרָאקַא ךיז ריצ:*

 .ןָאטנָא ּוטסלָאז טייקנייש ןּוא ץנַאלג ןּוא
 ,ןרָאצ ןייד ןּופ םירג םעד טײרּפשרַאפוי

 .םיא רעדינרעד ןּוא רעצלָאטש ַא ּוװ עז ןּוא
 ,קינעטרעטנּוא םיא ךַאמ ןּוא רעצלָאטש ַא ּוװ עזיי
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 .טרָא רעיײז ףיוא םיעשר יד טערטעצ ןּוא
 ,םענייא ןיא ּביױטש ןיא יז טלַאהַאּב*

 .שינעגרָאּברַאפ ןיא קעדרַאפ םינּפ רעײז
 ,ןייז הדֹומ ריד לעװ ךיוא ךיא ןּוא;

 .ןפלעה ריד ןעק טנַאה עטכער ןייד זַא

 טכַאמעג ּבָאה ךיא סָאװ דרעפרעסַאװ םעד רָאנ עזי*
 ;ריד ןּבעל

 .רע טסע דניר ַא יװ זָארג
 ,ןדנעל ענייז ןיא זיא חֹוּכ ןייז ,רָאנ עזי*

 .ךיוּב ןייז ןּופ םידעפשיײלפ יד ןיא טײקרַאטש ןייז ןּוא
 ,םיוּברעדעצ ַא יװ קע ןייז ףיוא טלעטש רעיז

 .ןגײװצ יװ ןענייז ןכיד עניײז ןּופ ןרעדָא יד
 ,רעּפּוק ןּופ ןרער ןענייז רענײּב ענייזפ

 .ןעגנַאטש ענרעזיַא יו סנכָאנק ענייז
 ,םיכָרד סטָאנ ןּופ רעּפ יד זיא רעי*

 ןייז ןםיא ףיואנ ןעגנערּב ןעק רעפעשַאּב ןייז זױלּב
 - .דרעװש

 ,גרעּב יד םיא ןגָארט רעטּופ םורָאװײי
 .ןטרָאד ךיז ןליּפש דלעפ ןּופ תויח עלַא סָאװ
 ,רע טגיל רעמױּבסּוטָאל רעטנוא:!

 .ּפמוז ןּוא רָאר ןּופ שינעגרָאּברַאפ ןיא
 ,ױטַאש רעיײז טימ םיא ןעמערישַאּב "רעמױּבסוטָאל;

 .ךייט ןּופ סעּברעװ םּורַא ןעלגניר םיא
 ךיז טליַא רע ןּוא ,רעּבירַא טציילפ ךײט רעד ,עי

 | ,טינ
 .ליומ ןייז ןיא ךיז טרַאּפש ןדרי ַא ןעװ ,רעכיז זיא רע
 ,ןּפַאכ םיא ןגיוא עניײז רַאפ ןעמ ןעק:+

 .ֹולָלִצ - םיִלֲאָצ :ליּפשטרָאװ *



 4 אמ-25 מ בויא 0

 ?וָאנ יד ןרעכעלכרּוד סעקטסַאּפ טימ

 ,עדנעװ ַא טימ ןתִיול םעד ןעיצסױרַא ּוטסנעק:
 ?גנּוצ ןייז ןּפע לשּפָארַא קירטש ַא טימ ןּוא
 ,זָאנ ןייז ןיא רָאר ַא ןָאטנײרַא ּוטסנעקיי

 ?קַאּבניק ןייז ןרעיױּבכרּוד ןַרָאד ַא טימ רעדָא
 ?ריד ייּב ןטעּב ליפ ךיז רע טעװיז

 ?ךײװ ריד ּוצ ןדער רע טעװ יצ
 ,ריד טימ דנּוּב ַא ןסילש רע טעװי

 ?טכענק ןקיּבייא ןַא רַאפ ןעמענ םיא טסלָאז
 ,לגיופ ַא טימ יװ םיא טימ ןליּפש ךיז ּוטסנעקיי

 ?ךַאלדײמ ענייד רַאפ ןדניּבּוצ םיא ןּוא
 ?םיא רעּביא םיפּתּוש ןענניד ךיז ןלעװײי

 ?רעלדנעה יד ןשיװצ ןלײטעצ םיא ײז ןלעװ
 ,לעפ ןייז סרעכעטש טימ ןליפנָא ּוטסנעקו

 ?ּפָאק ןייז ןקָאהשיפ טימ ןּוא
 !טנַאה ןײד םיא ףיוא ףױרַא ּוטײ

 .ןָאט טינ רעמ סע ּוטסעװ ,המחלמ יד ךיז ןָאמרעד
 ;ןרַאנ םּוצ טרעװ גנּונעּפָאה יד ,עזי א

 -רעדינַא ךָאד ןעמ טרעװ קילּבנָא ןייז ןּופ ןיוש
 .טרעדיײלשעג

 -פיוא ןלעװ םיא לָאז סָאװ !ךיז ףיואנ רוכַא רעד ָאטינ;
 ;ןצײר

 ?רימ רַאפ ןלעטש ךיז ןעק סָאװ רעד זיא רעװ טנייה

 ;ךיא לָאצַאּב םעד ,רימ ןגעקַא סױרַא טערט סע רעוי
 .ןיימ זיא למיה ןצנַאג ןרעטנּוא סָאװ
 ,ןעײרעדױלּפ ענייז ןגײװשרַאפ םיא ךיא לָאז
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 -הננֲעַמ םענייש ןייז ןּוא ,ןדער עקידרעּפָאה סָאד ןּוא
 ?ןּושָל

 ןּופ קַאלשרעּבױא םעד טקעדעגּפָא טָאה רעוא
 ?שוּבלמ ןייז

 ?ןעמּוקּוצ ןעק רעװ סיּבעג ןלעּפָאט ןייז ּוצ
 !טנפעעג טָאה רעװ םיִנּפ ןייז ןּופ ןריט ידי

 .המיא ןַא זיא ןייצ ענייז םּורַא
 ,ןּפושרעצנַאּפ יד ןענייז ץלָאטשי

 ;ןטסעפ ַא לגיז ַא טימ יװ ןסָאלשעגפיונּוצ
 ,טנָאנ ײז ןענייז רערעדנַא רעד ּוצ ענייא*

 .יײז ןשיװצ ןַײגכרּוד טינ ןעק טפּול ַא זַא
 ,טפעהַאּב זיא רעטַײװצ רעד ּוצ ענייא:
 .טינ ךיז ןדיישעצ ןּוא טסעפ ךיז ןטלַאה ײז

 ,טכיל ַא סױרַא טלַארטש ןסינ ןייזגפ
 ,ןגרָאמירפ ןּופ ןעמערּב יד יװ ןעניז ןגיוא ענייז ןּוא
 ,ןעמַאלפ ןעיינ ליומ ןייז ןּופ;י

 .סױרַא ךיז ןסיײר רעייפ ןעקנופ
 ,ךיור ַא טײג רעכעלזָאנ ענייז ןּופ

 .,רָאר ףקידענערּבנ ןּוא ּפָאט ןקיכָאק ַא ןּופ יװ
 ,ןליוק יװ טילג םעטָא ןייו+

 .ליומ ןייז ןּופ סױרַא טייג רעקַאלפ ַא ןּוא
 ,טײקרַאטש יד טּור ודלַאה ןייז ףיוא;+

 .טסגנַא יד טצנַאט סיורַאּפ םיא ןּוא
 ;טפעהַאּב ןענייז שיילפ ןייז ןּופ ןשטיינק יד*

 .טינ ךיז טריר סע ,םיא ףיוא טסעפ זיא סע
 ,ןייטש יװ טסעפ זיא ץרַאה ןייונפ
 .ןתִיול ןּופ גנורעדליש יד ףיוא רעדיוו טמענ א



 3 במ-ו/ אמ בויא 2

 .ןייטשלימ רעטשרעטנוא ןַא יװ טסעפ ,ָאי
 ,עקיטכַאמ יד ךיז ןקערש ּבײה ןייז רַאפיז

 .ךיז רעסיוא ײז ןרעװ טײקנכָארּבעצ ןּופ
 ,ןײטשַאּב טינ דרעװש ןייק ןעק ,ןגירקנָא םיא ןעמ ליוו*

 .ליַיפ ןייק ןּוא ,זיּפשפרַאװ ןייק ,זיּפש ןייק
 ,יורטש רַאפ ןוייַא טכַארטַאּב רע

 .ןטליופרַאפ ץלָאה רַאפ רעּפּוק ןּוא
 ;ןגיוּב ןּופ ןּוז רעד טינ טנָאירַאפ םיא:י

 -רעדיילש םיא רַאפ ןרעװ ײרּפש ןיא טרעקרַאפ
 .רענייטש

 -,טנכערעג רעקעלפ ןענייז ײרּפש יו:
 .עקיּפ רעד ןּופ שער ןּופ טכַאל רע ןּוא
 ;סנּברַאש עקיציּפש זיא טייזרעטנּוא ןייזײ

 ,טיוק ןפיוא ןטילששערד ַא סיוא טעּב רע
 ,שינעפיט יד ּפָאט ַא יװ טכָאקעצ רע

 .דּוז יװ םי םעד טכַאמ רע
 ;געטש ןקיטכיל ַא רע טוָאל ךיז רעטניה:!

 .ָארגזײרג זיא םוָהּת רעד טניימ עמ
 ,ןכײלג ןייז דרע רעד ףיוא ָאטיני

 .ארֹומ ַא ןָא ןייז ּוצ טכַאמענ
 ,ּפָארַא רע טקּוק ןטסכעה רעדעװטעי ףיוא:י

 .תויח עצלָאטש עלַא רעּביא ךלמ רעד זיא רע

 :טגָאזעג טָאֵה ןּוא טָאנ טרעפטנעעג בֹויִא טָאהי בֹמ
 ,ןָאט ּוטסנעק ץלַא זַא סַײװ ךיא:

 .ריד ןּופ ןטימרַאּפ טינ זיא גנּוטכַארט ןייק ןּוא
 ?טײקידנַאטשרַאּפ ןָא הנווּכ יד ןליוהרַאפ סָאד ןעק רעװי

 ;טינ יײטשרַאפ ךיא זַא ךיא גָאז םּורד
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 .טינ סײװ ךיא ןּוא ,רימ רַאפ סָאד ןענַײז רעדנוװ
 ;ןדער לעװ ךיא ןּוא ,ךיד טעּב ךיא ,רעהי
 .ןסיװ ךימ ךַאמ ּוד ןּוא ,ןגערפ ךיד לעװ ךיא
 ,טרעהעג ריד ןּופ ךיא ּבָאה רעוא ןּופ רעהעג טימי

 .ןעזעג ךיד ניוא ןיימ טָאה דנּוצַא ןּוא
 ,הטרח ּבָאה ןּוא דיר עניימנ ךיא טכַארַאפ םּורדּ*
 .שַא ןּוא ּביוטש ןיא

 ייד טדערעג טָאה טָאג יװ םעדכָאנ ןעװעג זיא סע ןּואז
  ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה ,ןבֹיַא ּוצ רעטרעװ עקיזָאד
 עניײד ןּוא ריד ףיוא טמירג ןרָאצ ןיימ :ינָמיֵּת םעד ּופילָא
 ןגעװ טדערעג טינ טָאה ריא סָאװרַאפ ,טניירפ עטּוג ייווצ
 דנּוצַא ןּוא- .בֹויִא טכענק ןיימ יװ קיטכירפיוא ױזַא רימ
 ןיימ ּוצ טייג ןּוא ,סרעדיװ ןּביז ןּוא ןסקָא ןּביז ךייַא טמענ
 רעפּפָאדנַארּב ַא ןעגנערּבפיוא טלָאז ריא ןּוא ,ןבֹויִא טכענק
 ,ךייַא רַאפ ןייז ללּפתמ טעװ טכענק ןיימ בֹויִא ןּוא ,ךייַא רַאּפ
 ,דנַאש ןייק ןָאטּוצנָא טינ ךייַא ,ךיא ןיוש םינּפ ןייז זיולּב םורָאװ
 קיטכירפיוא יװַא רימ ןגעװ טדערעג טינ טָאה ריא לײװ
 .בֹויִא טכענק ןיימ יװ

 רַפֹוצ ןּוא ,יחּוש רעד דדֹלִּב ןּוא ,ינָמיֵּת רעד וַפיֵלֶא זיאי
 טָאה טָאג יװ ױזַא ןָאטעג ןּבָאה יז ןּוא ,ןעגנַאגעג ,יתָמְעַנ רעד

 0 יי

 .םינּפ סבֹויִא טניושעג טָאה טָאג ןּוא ;טדערעג ײז ּוצ
 טָאה רע וַא ,ןדָאש סבֹויִא טרעקענמוא טָאה טָאג ןּואיפ

 טרעמעג טָאה טָאג ןּוא ;טניײרפ עטּוג ענייז רַאפ ןעװעג ללּפתמ
 ,רעדירּב עניײזעלַא ןּוא;:: .לּפָאט טַאהעג טָאה בֹויִא סָאװ ץלַא
 ןופ עטנעקַאּב ענייז עלַא ןּוא ,רעטסעוװש ענייז עלַא ןּוא
 םיא טימ ןסענעג ןּבָאה ןּוא ,םיא ּוצ ןעמּוקעג ןענייז ,רעירפ
 םיא ןּוא ,טרעױדַאּב םיא ןּבָאה יז ןּוא ,זיוה ןייז ןיא טיױרּב
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 םיא ףיוא טָאה טָאג סָאװ זיּב םעדלַא ףיוא טסײרטעג
 ,יהָטיׂשק ַא רעכַאלטיא ןּבעגעג םיא ןּבָאה יז ןּוא ;טכַארּבעג
 .גנירזָאנ םענרעדליג ַא רעכַאלטיא ןּוא

 ןייז יװ רעמ טצעל סבֹויִא טשטנעּבעג טָאה טָאג ןּוא=
 סקעז ןּוא ,ףָאש טנזיוט ןצרעפ טַאהעג טָאה רע ןּוא ,ּבײהנָא
 / טױט ןּוא ,רעדניר ןַאּפשעג טנויוט ןּוא ,ןעלמעק טנזוט
 ירד ןּוא ןיז ןּביז טַאהעג טָאה רע ןּוא= .סנילעזייא
 / רענייא ןּופ ןעמָאנ םעד ןפּורעג טָאה רע ןּוא+ .רעטכעט
 ןּוא ,יהָעיצק רעטײװצ רעד ןּופ ןעמָאנ םעד ןּוא ,:הָמימי
  ןיא ןּוא:* .יִדּוּפַהְדְרַק רעטירד רעד ןּופ ןעמָאנ םעד
 ןעיורפ עניײש עכלעזַא ןענופעג טינ ךיז ןּבָאה דנַאל ןצנַאג
 ַא ןּבעגעג יז טָאה רעטָאּפ רעײז ןּוא .רעטכעט סבֹויִא יװ
 : .רעדירּב ערעײז ןשיװצ הלחנ

 קיצרעפ ןּוא טרעדנּוה םעד ךָאנ טּבעלעג טָאה בֹויִא ןּואז*
 -סדניק ענייז ןּוא רעדניק ענייז ןעזעג טָאה רע ןּוא ;רָאי
 ןוא טלַא ןּברָאטשעג זיא בֹויִא ןּואי .תורֹוד ריפ ,רעדניק
 .געט טימ טַאז

 ,גנירעמיצ : .סָאט רעד יװ קיטּכיל רעדָא ןייֵשנ גָאט רעדָא בױט -  .קיטשטלעג ַא *

 .ּברַאפנגיוא ןּופ ןרָאה + .ליינַאק רעדָא
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 םירישה ריש



 רַאפ ןשינעכײצרַאפטלַאהניא ןייק ןרָאװעג ןענופעג טשינ ןענייז סע יװ יױזַא
 יע זיולּב ןסָאלשַאּב רעּבעגסיֹורַא יד ןּבָאה ,תולינמ שמח

 ,ןטייז יד ןּוא ןעלטיּפַאק יד ןענעכיײצַאּב







 םיִריִׁשַה ריִׁש

 .ןהמלש ןּופ סָאװ ,ןעגנַאזעג ןּופ גנַאזעג סָאד' א

 ;לױמ ןײז ןּופ ןשּוק יד טימ ךימ רע לָאז ןשוק*
 .טפַאשּביל ןַײד זיא ןײװ ןּופ רעסעּב םורָאװ
 ,ןלײא ענײד ןענייז ךּורעג םּוצ ליֹוװּי
 ,ױעמָאנ ןײד ויא למיוּב עטרעלקעג
 ..ּביל ךיד ןעיורפגנוי ןּבָאה םּורֹד

 --!ןפיול רימָאל ,ריד ךָאנ ךימ יצי
 ,ןרעמַאק ענייז ןיא ןעננערּב ךימ ךלמ רעד לָאז
 ,ריד טימ ךַאלײרפ ןּוא קיטסּול ןייז ןלעװ רימ
 טפַאשּביל ןייד ןּבױל ןלעװ רימ
 | .ןײװ ןּופ רערעמ
 .ךיד ןעמ טָאה ּביל תמא

 ,ןייש רעּבָא ,ךיא ןיּב ץרַאװשי
 ,םִיַלָשּורי ןּופ רעטכעט
 ,רָדֹק ןּופ ןטלעצעג יד יװ
 .סהמלש ןעגננַאהרָאפ יד יװ
 ,ךַאלצרַאװש ןיּב ךיא סָאװ ןָא ךימ טקּוק טיני
 .טנערּבעגּפָא ךימ טָאה ןּוז יד םורָאװ
 ,רימ ףיוא טנרעצעג ןּבָאה רעטּומ ןיימ ןּופ ןיז יד
 יד ןּופ ןרעטיה ַא טכַאמעג ךימ ןּבָאה ײז

 ;רענטרעגנײװ
 .ףֶמֶש --ןֶמָע :ליּפשטרָאװ *



  ופ-א םירישה ריש

 .טיהעגּפָא טינ ךיא ּבָאה ןטרָאגנײװ םענעגייא ןיימ

 ,ּביל טָאה לעז ןיימ ןעמעוװ ּוד רימ גָאז
 ,וטסרעטיפ ּוװ
 ?גָאט ןטימ ןיא ןרעיוה וטסכַאמ ּוװ

 . ןרעּבײרטמּורַא ןַא יװ ןייז ךיא לָאז סָאװ ךָאנ םורָאװ
 ?םירבח עניײד ןּופ סעדַאטס יד יב

 ,טינ ריד סע טסײװ ּוד ּביוא*
 ,ןעיורפ ןּופ עטסנעש ּוד
 ,ףָאש יד ןּופ טירט יד ןיא סױרַא ריד יג
 -כןטסאפ יד "יב ךַאלעקיצ ענייד רעטיפ ןוא

 .ןטלעצעג
 ןגָאװטײר סהערּפ ןיא ןידרעפ ַא ּוצי

 .ןיימ עטּבילעג ,ןכילגעג ךיד ךיא ּבָאה
 : ,ךַאלטײק יִה ןיא ןקַאּב ענד ןענייז ןיישגי

 .ןרונש יד ןיא זדלַאה ןיײד
 - ,ןכַאמ רימ ןלעװ ריד ךַאלטײק ענרעדלינגי

 2 - .רעּבליז ןּופ ךַאלטניּפ טימ

 ,טעּב-ּבסה ןייז ףיוא ןעװעג זיא ךלמ רעד תעּבי*
 .חיר ןייז ןּבעגעג דרַאנ ןיימ טָאה
 טסירּב עניימ ןשיװצ טּור סָאװ ערימ לטניב ַא

 1 .רימ רעטּבילעג ןײמ זיא
 רענטרעננײװ סידְגְךיִע ןיא ןעמולּברעּפיצ לגנעה ַאי+

 .רימ רעטּבילעג ןיימ זיא

 ;ןייש טסיּב ,ןיימ עטּבילעג ,ןייש טסיב'*
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 .ןּביױט ןענַײז ןגיוא ענַײד

 ,ךַאלּביל ןּוא ,ןיימ רעטּבילעג ןייש טסיּבי*
 ;רעגעלעג רעזדנּוא זיא ךיוא ןירג
 ,ןרעדעצ סנקלַאּבזױה ערעודנוא:י

 .ןסערּפיצ רעטערּבטנַאװ ערעזדנּוא

 ,ןֹורָש ןּופ זיור ַא ןיּב ךיאי ף
 .ןלָאט יד ןּופ עיליל ַא

 ,רענרעד יד ןשיװצ עיליל ַא ווי
 ,רעטכעט יד ןשיװצ עטּבילעג ןיימ זיא ױזַא

 ,רעמױּבדלַאװ יד ןשיװצ םיוּבלּפע ןַא יוו*
 .ןיז יד ןשיװצ רעטּבילעג ןַײמ זיא ױזַא
 ,ןציז ּוצ ךיא טסּולעג ןטָאש ןייז ןיא
 .ןעמּוג ןיימ ּוצ טכּורּפ ןייז זיא סיז ןּוא

 ,רעמַאקנײװ רעד ןיא טכַארּבעג ךימ טָאה רעי
 .ןעװעג טפַאשּביל זיא רימ רעּביא ןָאפ ןייז ןּוא

 ,סנכּוקּבױרט טימ ךימ טּבָאלי
 ,לּפע טימ ךימ טקיװק
 .ךיא ןיּב טפַאשּביל ןּופ קנַארק םורָאװ
 ,ּפָאק ןיימ רעטנּוא טנַאה עקניל ןייוי

 .ןעמענמּורַא ךימ לָאז עטכער ןייז ןּוא

 ,םִיַלָשּורי ןּופ רעטכעט ,ךייַא רעװשַאּב ךיאי
 ,דלעפ ןּופ ןדניה יד יײּב רעדָא ןשריה יד יב
 ןקעװ טעװ ריא ּביוא
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 ,טפַאשּביל יד ןקעװפיוא טעװ ריא ּביוא ןּוא
 .ןרעגַאב טעװ יז ויִּב

 !רעטּבילעג ןיימ !ךרָאה*
 ,רע טמּוק ָא-טָא
 ,גרעּב יד רעּביא טגנירּפש רע
 .ןכײה יד רעּביא טּפוה רע
 ,שריה ַא ּוצ ןכילנעג זיא רעטּבילעג ןיימי
 ;ןגנּוי ַא דניה ַא ּוצ רעדָא
 ,טנַאװ רעזדנוא רעטניה רע טייטש ָא-טָא
 ,רעטצנעפ יד ךרּוד טקּוק רע
 ריר יד ךרּוד טקילּב רע

 ,רעטּבילעג ןיימ ןפּורעגּפָא ךיז טָאהיי
 /  :;רימ ּוצ טגָאזעג ןּוא
 ,עטּבילעג ןיימ ףיוא ריד יײטש
 .ריד םּוק ןּוא ,עניַײש ןיײמ

 ,רעּבירַא זיא רעטניװ רעד ,עז םורָאװ!י

 .קעװַא ,ןעגנַאגרַאפ זיא ןגער רעד

 ,דנַאל ןיא ןיװַאּב ךיז ןּבָאה ןעמּולּב ידי
 - ,ןעמוקעג זיא גנַאזעג ןּופ טײצ יד
 ּביוטלטרּוט רעד ןּופ לוק רעד ןּוא
 ,דנַאל רעודנּוא ןיא ןרעה ךיז טזָאל

 /ןגייפירפ ענייַז טקיטײצ םיוּבנגייפ רעד
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 ,חיר ַא ןּביג גנּואילּב ןיא ןקָאטשנײװ יד ןּוא
 - ,עטּבילעג ןיימ ,ףיוא ריד ײטש
 .ריד םּוק ןּוא ,ענייש ןיימ

 ,זלעפ ןּופ ןטלַאּפש יד ןיא ּביוט ןיימ+
 ,ּפערטגרַאּב םענּופ שינעגרָאּברַאפ רעד ןיא
 ,םינּפ ןייד ןעונָא ךימ זָאל
 ,לוק ןייד ןרעה ךימ זָאל
 ,סיז זיא לוק ןײד םורָאװ
 .ןייש זיא םינּפ ןייד ןּוא

 ,סקיפ יד ודנוא טּפַאכ;*
 ,רענטרעגניײװ יד ןּברַאדרַאפ סָאװ סקיפ עניײלק
 .גנואילּב ןיא ןענייז רענטרעגנַײװ ערעזדנּוא םורָאװ

 ,רימ טרעהעג רעטּבילעג ןיימיי
 ,םיא רעהעג ךיא ןּוא
 טרעדנַאװ סָאװ םעד
 .ןעיליל יד ןשיװצ

 ,גָאט רעד טעװ ןעײװרַאפ ויּביי
 ,סנטָאש יד ןלעװ ןענירטנַא ןּוא
 ,רעטּבילעג ןיימ ,םּוא ךיז ירד
 ,שריה ַא ּוצ ןכילגעג ַײז ןּוא
 - ,ןגנּוי ַא דניה ַא ּוצ רעדָא
 .גרעּב ענעטלָאּפשעצ יד ףיוא

 טכַאנ ײּב רעגעלעג ןיימ ףיואי }
 ;ּביל טָאה לע ןיימ סָאװ םעד טכּוזעג ךיא ּבָאה
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 ,טכּוזעג םיא ּבָאה ךיא
 .ןענּופעג טינ םיא ּבָאה ןּוא

 ,טָאטש ןיא ןײגמּורַא ןּוא ןייטשפיוא ךימָאל
 ,ןסַאנ יד ןיא ןּוא קרעמ יד ןיא
 ."ּביל טָאה לעז ןיימ סָאװ םעד ןכּוז ךימָאל

 ,טכוזעג םיא ּבָאה ךיא
 .ןענּופעג טינ םיא ּבָאה ןּוא

 רעטכעוו יד ןפָארטעג ךימ ןּבָאה*
 :טָאטש רעד ןיא םּורַא ןעײג סָאװ
 - ביל טָאה לעז ןיימ סָאװ םעד
 ?ןעועג ריא טָאה יצ
 ,ייז ןּופ קעװַא ךיא ןיּב םיוק*
 ,ןענופעג ךיא ּבָאה דלַאּב
 ;ּביל טָאה לעז ןיימ סָאװ םעד
 /. ןעמיונעגנָא םיא ךיא ּבָאה
 ,טזָאלעגּפָא טיִנ םיא ּבָאה ןּוא
 טכַארּבעג םיא ּבָאה ךיא ויּב
 ,רעטּומ ןיימ ןּופ זיוה ןיא
 .ןרעניװעג ןיימ ןּופ רעמַאק ןיא ןּוא

 ,םִיַלָשּורי ןּופ רעטכעט ,ךייַא רעװשַאּב ךיא*
 ,דלעפ ןּופ ןדניה יד ייּב רעדָא ןשריה יד יב
 ןקעװ טעװ ריא ּביױא
 ,טפַאשּביל יד ןקעװפיוא טעװ ריא ּבױא ןּוא
 .ןרעגַאּב טעװ יז זיּב

 ,רּבדמ םענופ ףיוא טייג סָאװ יד זיא רע"
 ,ךיור ןּופ ןלײז יװ ױזַא
 ,ךיורײװ ןּוא ערימ טימ טרעכייֵרַאּב
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 7 םירישה ריש וד כג

 ?רעמערק ןּופ ּביוטשצריװ ײלרעלַא טימ

 ,ןהמלש ןּופ טעּב סָאד זיא טָאי
 ,ריא םּורַא םירֹוּביג קיצכעז
 ;לאדׂשי ןּופ םיִרֹוּביִג יד ןּופ
 ,דרעװש ַא טימ טרּווַאּב עלַא
 ;המחלמ ןיא טינעג
 ,ךיד ןייז ףיוא דרעוװש ןייז ךַאלטיא
 .טכענ יד ןיא טסגנַא רעד ןגעוו ןּופ

 טכַאמעג המלש ךלמ ךיז טָאה טעּבלמיה ַא'
 ;ןֹונָּבל ןּופ ןצלָאה ןּופ
 ,טכַאמעג רעּבליז ןּופ רע טָאה ןלייז עראא:"

 ,דלָאג ןּופ ןעלנָא ריא
 ;לּפרּוּפ ןּופ טעּבסיױא ריא
 טפַאשּביל טימ טרעטסַאלפעג קינײװעניא
 .םִיַלָשּורי ןּופ רעטכעט יד ןּופ

 ,םִיַלָשּורי ןּופ רעטכעט ,סױרַא טייג
 ,המלש ךלמ ןָא טקּוק ןּוא
 ,טנײרקַאּב םיא טָאה רעטּומ ןייז סָאװ ןיורק רעד ןיא
 ,הנותח ןייז ןּופ גָאט ןיא
 .דיידפצרַאה ןייז ןּופ גָאט ןיא ןּוא

 ,ןייש טסיּב ,ןיימ עטּבילעג ,ןייש טסיב'י ד
 ןּביוט ןענייז ןגיוא ענײד

 ;ךרּודַא רעײלש ןײד ןּופ
 ןגיצ עדַאטס ַא יװ רָאה ענײד
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 .דָעלָג רַאּב ןּופ ּפָארַא ךיז ןזָאל סָאװ
 ,עטקָאטעג ףָאש עדַאטס ַא יװ ןייצ ענײדי
 ,שעװעג ןּופ ףױרַא ןעמּוק סָאװ
 ,יעלַא ךיז ןגניליװצ סָאװ
 .ייז ןשיװצ ױרעּפרַאװרַאפ ןייק ָאטינ ןּוא
 ,ןּפיל עניײד ןענייז םידָאפ טור ַא יװ*

 ;טנחַאּב זיא ליומ ןייד ןּוא
 ףיילש ןײד זיא םיורגלימ טינשפיוא ןַא יו
 .ךרּודַא רעײלש ןייד ןּופ
 ,דוד ןּופ םערּוט רעד יװ ודלַאה ןיידי
 --טיוּבעג ןקּוקּוצנָא ףיוא
 ,םיא ףיוא ןעננעה סרעצנַאּפ טנזיוט
 .םירֹוּביג יד ןּופ ןד ליש עלַא
 ,ךַאלשריה ײװצ יװ טסירּב ײװצ ענײד*
 ,ןישריה ַא ןּופ סגניליווצ
 .ןעיליל יד ןשיװצ ךיז ןרעטיפ סָאװ

 גָאט רעד טעװ ןעײװרַאפ זיּבֹ
 ,סנטָאש יד ןלעװ ןענירטנַא ןּוא
 ,ערימ ןּופ גרַאּב םּוצ ןייג רימ ךיא לעװ
 .ךיורײװ ןּופ לגרעּב םּוצ ןּוא

 ,ןיימ עטּבילעג ,ןייש ןצנַאג ןיא טסיּבי
 .ָאטינ ריד ןיא זיא רעלעפ ןייק ןּוא

 ,הלּכ ןיימ ,ןֹונָּבל ןּופ רימ טימ*
 ;ןעמּוק וטסלָאז ןֹונָבל ןּופ רימ טימ
 ,הָנָמֲא ןּופ ץיּפש ןּופ ןקּוקּפָארַא טסעװ

 ,הָלָּכַׁש - םֶלְּכָׁש :ליּפשטרָאװ א
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 ,ןֹומרָח ןּוא רינׂש ןּופ ץיּפש ןּופ -
 ,ןּבײל יד ןּופ ןעגנּוניֹוװ יד ןּופ
 .ןטרעּפמעל יד ןּופ גרעּב יד ןּופ

 ,ןעגנַאּפעג רימ ץרַאהס טסָאה;
 ,הלּכ ןיימ רעטסעװש
 ןעגנַאפעג רימ ץרַאהס טסָאה
 ,ןקילּב עניײד ןּופ םענייא טימ
 .רעדנעּבודלַאה ענײד ןּופ רּונש ןייא טימ

 ,טפַאשּביל ןײד זיא ןייש יווי*
 ,הלּכ ןיימ רעטסעװש
 ,ןײװ ןּופ טפַאשּביל ןייד רעסעּב יװ
 ,ןליײא עניײד ןּופ חיר רעד ןּוא
 !םימׂשּב ײלרעלַא ןּופ

 ,הלּכ ןיימ ,ןּפיל ענײד ןפירט טּפַאזקינָאה;י
 ,גנּוצ ןיד רעטנּוא זיא ךלימ ןּוא קינָאה
 רעדיײלק ענַײד ןּופ חיר רעד ןּוא
 .ןֹונָּבל ןּופ חיר רעד יװ

 ןטרָאג רענעסָאלשרַאפ ַא-*
 ,הלּכ ןיימ רעטסעווש ןיימ זיא
 ,םענּורּב רענעסָאלשרַאפ ַא
 .לַאװק רעטעמתחרַאפ ַא

 ןעמיורגלימ דָאס ַא --ןגײװצ ענייד:*
 ,טכּורפ ערעײט טימ
 ;ןדרַאנ טימ ןעמּולּברעּפיצ

 ,ןַארּפַאז ןּוא דרַאנ'י
 .הָנְפֹטּת תֶפֹנ :ליּפשטרָאװ *
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 גנירעמיצ ןּוא רָארצריװעג
 ,רעמיוּבכױרײװ ַײלרעלַא טימ
 ןעָאלַא ןּוא ערימ
 .םִימׂשּב ענעּבילקעג ײלרעלַא טימ

 | ,לַאװקנטרָאג ַאי*
 .רעסַאװ עקידעּבעל םענּורּב ַא
 .ןֹונָבל ןּופ ןסולפ ןּוא

 ,טניווךופצ ,ךיד קעװרעד**
 ;טניװ-םורָד ּוד ,םּוק ןּוא
 ,ןטרָאג ןיימ ףיוא זָאלּב
 ,ןסילפ ןלָאז םימׂשּב ענייז
 ,ןטרָאג ןייז ןיא רעטּבילעג ןיימ ןעמּוק לָאז
 .טכּורפ ערעײט ןייז ןסע ןּוא

 ,ןטרָאג ןיימ ןיא ןעמּוקעג ןיּב ךיאי ה
 ,הלּכ ןיימ רעטסעוװש

 ;םימׂשּב עניימ טימ ערימ ןיימ ןּבילקעג
 ,קינָאה ןיימ טימ טָאס ןיימ ןסעגעג
 .ךלימ ןיימ טימ ןייוו ןיימ ןעקנּורטעג

 ,םירבח ,טסע
 .טּפַאשּביל טימ ְךייַא טשױרַאּב ןּוא טקנירט

 ;ףיוא זיא ץרַאה ןיימ ןּוא ףָאלש ךיא*
 ;טּפַאלק רעטּבילעג ןיימ !ךרָאה

 ,עטּבילעג ןַײמ ,רעטסעוװש ןיימ ,רימ ןפע
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 ,עקידלּושמּוא ןיימ ,ּביוט ןיימ
 יוט טימ לּופ זיא ּפָאק ןיימ םורָאװ
 .טכַאנ ןּופ סנּפָארט טימ ןקָאל עניימ

 ,לדמעה ןיימ ןָאטעגסױא ּבָאה ךיא
 ?ןָאטנָא סע ךיא ןעק יװ
 ,סיפ עניימ ןשַאװעג ּבָאה ךיא
 ?ןטכירנייַא יז ךיא ןעק יװ

 טקערטשעגסיוא רעטּבילעג ןיימ טָאה* = |
 ,ךָאלריט ןכרּוד טנַאה ןייז
 .םיא ּוצ טמּורּבעג ןּבָאה דײװעגניא עניימ ןּוא
 ,ןטּבילעג ןיימ ןענעפע ןענַאטשעגפיוא ךיא ןיִּב*

 ,טפירטעג ערימ ןּבָאה טנעה עניימ ןּוא
 ערימ עקיסילפ רעגניפ עניימ ןּוא
 .לגיר ןּופ ךַאלטנעה יד ףיוא
 ,ןטּבילעג ןיימ טנפעעג ּבָאה ךיא?
 -קעװַא ,ןדנוװשרַאפ זיא רעטּבילעג ןיימ רעּבָא
 טדערעג טָאה רע ןעוו ןעגנַאגעגסױא זיא לעז ןיימ

 -- רימ ּוצ
 ,טכּוזעג םיא ּבָאה ךיא
 ,ןענופעג טינ םיא ּבָאה ןּוא
 ,ןפורעג םיא ּבָאה ךיא
 - ,טרעפטנעעג טינ רימ טָאה רע ןּוא
 רעטכעוו יד ןפָארטעג ךימ ןּבָאהי
 ,טָאטש רעד ןיא םּורַא ןעייג סָאװ
 ,ןגָאלשעג ך מ יז ןּבָאה
 ;טדנּוװרַאפ ךימ ײז ןּבָאה
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 רימ ןּופ לטנַאמ ןיימ ןעמונעגּפָארַא
 .ןרעיומ יד ןּופ רעטכעוו יד ןּבָאה

 ,םִיַלָשּורי ןּופ רעטכעט ,ךייַא רעװשַאּב ךיא*
 ,ןטּבילעג ןיימ ןעניפעג טעװ ריא זַא
 :ןגָאז םיא טלָאז ריא סָאװ
 .ךיא ןיּב טפַאשּביל ןּופ קנַארק זַא

 ,רעטּבילעג ַא רַאפ רעטּבילעג ןײד זיא סָאװי
 ?ןעיורפ ןּופ עטסנעש ּוד
 ,רעטּבילעג ַא רַאפ רעטּבילעג ןיײד זיא סָאװ
 .?ןרָאװשַאּב ודנוא ױזַא טסָאה ּוד סָאװ

 ,טלטורעג ןּוא רָאלק זיא רעטּבילעג ןיימיי
 .טנויוט ןעצ ןּופ ןָאפ יד

 ,דלָאגניג ןייפ זיא ּפָאק ןייז'י
 ,טלויירקעג ןקָאל ענייז
 .ּבָאר רעד יװ ץרַאװש
 ןּביױט יװ ןגיוא ענייז

 ;רעסַאװ ןופ ןכעּב ייּב
 ,ךלימ ןיא ןדָאּבעג
 .ןלּופ ןיא טצעזעגנײַא

 ,םִימׂשּב טיּב ַא יװ ןקַאּב ענייזי*
 ;ןצריװעג ךַאלמערווט יװ
 ןעיליל ןּפיל ענייז
 .ערימ עקיסילפ ןפירט סָאװ
 ןצלַאװ ענרעדליג ענייז טנעה יד!

 ;טצעוַאּב ןײטשדלָאג טימ
 ןייּבנפלע קיטש ַא ּבײל ןייז
 .טקעדַאּב ןריּפַאס טימ
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 ןלייזלמרימ ןעלקנעש ענייזי*
 ;דלָאגניג ןּופ ןלעװש ףיוא טסעפטנורגעג
 ,ןֹונָבל רעד יװ קילּבנָא ןייז
 .ןרעדעצ יד יװ טלײװרעדסױא

 ,טיקסיז זיא ןעמוג ןייז=*
 .טײקיטסּולג ַא ןצנַאג ןיא רע ןּוא
 ,רעטּבילעג ןיימ זיא סָאד
 ,רבח ןיימ זיא סָאד ןּוא
 .םִיַלָשּורי ןּופ רעטכעט

 ,רעטּבילעג ןייד ןעגנַאגעג זיא ןיהּוװי }
 ?ןעיורפ ןּופ עטסנעש ּוד
 ,רעטּבילעג ןייד טרעקעג ךיז טָאה ןיהּוװ
 !ריד טימ ןכּוז םיא ןלָאז רימ זַא

 ןטרָאג ןייז ּוצ טרעדינעג טָאה רעטּבילעג ןיימ?
 ,םימׂשּב ןּופ ןטייּב יד ּוצ
 רענטרעג יד ןיא ןרעדנַאװ ּוצ
 .ןעיליל ןּביײלקּפיױא ןּוא !

 ,סנטּבילעג ןיימ ןיּב ךיא*
 --ןיימ זיא רעטּבילעג ןיימ ןּוא
 .ןעיליל יד ןשיװצ טרעדנַאװ סָאװ רעד

 ,הָצרִּת יװ ,עטּבילעג ןיײמ ,ןייש טסיּבי
 ,םִיַלָׁשּורי יװ ךַאלּביל
 .עטנָאּפַאּב תונחמ יװ קיטכרָאפ
 ,רימ ןּופ ןגיוא ענייד קעװַא רעק*
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 .טקיטלעװַאּב ְךיִמ ןּבָאה יז םורָאװ
 ןגיצ עדַאטס ַא יװ זיא רָאה ענייד
 .ּפָארַא דָעלִג ןּופ ךיז ןזָאל סָאװ
 ףָאש עדַאטס ַא יװ ןייצ עניײד"
 ,שעװעג ןּופ ףױרַא ןעמּוק סָאװ
 ,עלַא ךיז ןגניליװצ סָאװ
 .ײז ןשיװצ ןרעפרַאװרַאפ ןייק ָאטינ ןּוא
 ,ףיײלש ןיײד יא םיורגלימ טינשפיוא ןַא יװי

 .ךרּודַא רעיײלש ןייד ןּופ

 ,תוּכלמ יד קיצכעוי
 .;,רעּבײװסּפעק יד קיצכַא ןּוא
 .לָאצ ןָא ןעיורפננּוי ןּוא
 ;עקידלּושמּוא ןיימ ,ּביוט ןיימ ענייא'
 .,רעטּומ ריא יב יז זיא ענייא
 .ןרעניוװעג ריא יײּב יז זיא טלַײװרעדסױא
 ,טּבױלעג יז ןּוא ןעזעג יז ןּבָאה רעטכעט
 :טמירעג יז ןּוא -רעּבַײװסּפעק ןּוא תוּכלמ
 ,ןגרָאמירפ רעד יו סױרַא טקּוק סָאװ יד זיא רעווי*

 ,הנבל יד יװ ןייֵש
 ,ןּוז יד יװ רעטיול
 .דעטנָאפַאב תונחמ יװ קיטכרָאפ

 ,טרעדינעג ךיא בָאה ןטרָאגסונ םעד ּוציי
 ,לָאט ןּופ ןצָארּפש יד ןקּוקַאּב ּוצ
 ,קָאטשנײװ רעד טָאה טילּבעג ּביוא ןעז ּוצ
 .ןעמיורגלימ יד ןּבָאה טיװצעג ּכיױא

 טּכַארּבעג ךימ לעז ןײמ טָאה קידנסיװ טיני*

 --.,}3יִא7אעאעע,ע, ,עטע,טעטעטש =. ע,טסט,..ס,;, ; ;.- = - ִִ =" -.-.=.-."."-"ײ"ײװ;אי =. ,ש.-"-== ., יי, ...,,,,,..............;,,,,,,,,,,,,),,... .
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 .קלָאפ ןכַאלטשריפ ןיימ ןּופ ןגעװטײר יד ּוצ

 ,תימֵלּוש ,קירּוצ רעק ,קירּוצ רעק* ן
 ,קירּוצ רעק ,קירּוצ רעק

 .ןקּוקנָא ךיד ןלָאז רימ

 ?תימַלּוש ןיא ןעז ריא טעװ סָאװ

 .ןעיײר ײװצ ןיא ץנַאט ַא יװ יױזַא

 ,ןלַאדנַאס ןיא טירט ענד ןייש יו"
 !רעטכָאט עכַאלטשריפ ּוד
 גנוריצ יװ ןכיד עדנּור עניײד
 .רעלצניק ַא ןּופ טנעה יד ןּופ טכַאמעג
 - - ;רעדנּור ַא רעכעּב ַא לּפָאנ ןייד*
 ,ןיײװשימ רעד טינ טלעפ סע
 ץיײוװ ןפיוה ַא ךיוּב ןייד
 ..טמיװַאּב ןעיליל טימ
 ;ךַאלשריה ײװצ יװ טסירּב ײװצ עניײדי
 .ןישריה ַא ןּופ סנניליװצ
 ;ןיײבנפלע ןופ םערּוט ַא יװ ודלַאה ןייד'
 ןֹוּבשֶח ןיא ןכייט יד--ןגיוא ענײד
 ;םִיּבַר-תַּב ןּופ רעיוט םייּב
 ןֹונָבל ןּופ םערּוט רעד יװ זָאנ ןייד

 .קֶׂשָּמַד ּוצ טקּוק סָאװ
 ,לֶמרַּכ רעד יװ ריד ףיוא ּפָאק ןײד"

 ;לּפרּוּפ יװ ױזַא ּפָאק ןײד ןּופ ןקָאל יד ןּוא
 :טּפינקרַאפ ןטכעלפ יד ןיא זיא ךלמ ַא-
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 ,וטסיּב סיז יװ ןּוא ּוטסיּב ןייש יי
 !םינּונעּת ןיא ,עטּבילעג
 רענַײד סקּוװ רעקיזָאדרעד*

 ,םיוּבלטייט ַא ּוצ ןכילגעג זיא
 עניײד טסירּב יד ןּוא
 .ןּביורט ךַאלגנעה ּוצ
 | :טגָאזעג ּבָאה ךיא?
 ,םיוּבלטיײיט םּוצ ןײנפױרַא לעװ ךיא
 ;ןגיײװצ ענייז ןעמעננָא לעװ ןּוא
 ןייז ןלָאז טסירּב עניײד ןּוא
 ,קָאטשנײװ ןּופ ךַאלגנעה יװ ױזַא
 םינּפ ןייד ןּופ חיר רעד ןּוא
 ;לּפע יו

 רעטּוג ןײװ יװ ןעמּוג ןײד ןּואי"
 ,ןטּבילעג ןיימ ּפָארַא קיטַאלג טייג סָאװ
 .עקיפָאלש ןּופ ןּפיל יד ןדער טכַאמ סָאװ

 ,סנטּבילעג ןיימ ןיּב ךיא:*
 ,טסולעג ןייז זיא רימ ּוצ ןּוא

 ,ןיימ רעטּבילעג ,םּוק:י
 ,דלעפ ןיא ןײגסױרַא רימָאל
 .ןעמּולּברעּפיצ יד ןשיװצ ןקיטכענ רימָאל
 ,רענטרעגנייװ יד ּוצ ןרעדעפ ךיז רימָאל;י

 ,קָאטשנײװ רעד טָאה טילּבעג ּביוא ןעז רימָאל
 ,ןטײװק יד ךיז ןּבָאה טנפעעג ּביוא
 ;ןעמיורגלימ יד ןּבָאה טיװצענ ּביױא
 .ריד ּוצ טפַאשּביל ןיימ ןּבעג ךיא לעװ ןטרָאד



 17 םירישה ריש 5 ה-14

 ,חיר ַא סױרַא ןּבינ ךַאלעּפעּביל ידי
 ןריט ערעזדנוא רַאפ ןּוא
 ,טכורפ ערעײט ײלרעלַא ןענייז
 ,עטלַא ןּוא עיינ

 ןטלַאהַאּב ּבָאה ךיא סָאװ |
 .רעטּבילעג ןיימ ,ריד רַאפ |

 רעניימ רעדּורּב ַא יװ ּוטסיּב יַאולהי ה
 !ןגיוזעג רעטּומ ןיימ ןּופ טסירּב יד טָאה סָאװ

 ,טשּוקעג ךיד ,סַאג ןיא ןפָארטעג ךיד טלָאװ ךיא
 .טכַארַאפ טינ ךימ טלָאװ עמ ןּוא
 טכַארּבעג ךיד ,טריפעג ךיד טלָאװ ךיא*
 ;ךימ טנרעל סָאװ רעטומ ןיַימ ןּופ זיוה ןיא
 ,ןטכָאקעג ןייוו ןּופ ןּבעגעג ןעקנירט ריד
 .םיורגלימ ןיימ ןּופ טפַאז ןּופ

 ,ּפָאק ןיימ רעטנּוא טנַאה עקניל ןייוי
 .ןעמענמּורַא ךימ לָאז עטכער ןייז ןּוא

 ,םִיַלָשּורי ןּופ רעטכעט ,ךייַא רעװשַאּב ךיאי
 ןקעװ טינ טלָאז ריא
 ,טפַאשּביל יד ןקעװפיוא טינ ןּוא
 .ןרעגַאּב טעװ יז ויּב

 ,רּבדמ םענופ ףיוא טייג סָאװ יד זיא רעװי
 !ןטּבילעג ריא ּוצ קידנעילּוט ךיז

 :טקעװעגפיוא ךיד ךיא ּבָאה םױּבלּפע ןרעטנּוא
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 ,ריד טימ טקָאטײװעג רעטּומ ןייד טָאה טרָאד
 .ןרָאּבעג ךיד טָאה סָאװ יד טקָאטײװעג טָאה טרָאד

 ,ןצרַאה ןיײד ףיוא לגיז ַא יװ ףױרַא ךימ ּוט'
 ,םערָא ןייד ףיוא לניז ַא יװ
 ,טפַאשּביל יד זיא טוט רעד יװ קרַאטש םורָאװ
 ;טכּוורעּפײא יד רבק רעד יװ טרַאה
 ,רעייפ ןעמַאלפ ןענייז ןעמַאלפ עריא
 .טָאג ןּופ רעקַאלּפ ַא
 ,טפַאשּביל יד ןשעלרַאפ טינ ןענעק ןרעסַאװ עסיורגי

 ,ןצײלּפקעװַא טינ יז ןלעװ ןכיײט ןּוא
 טפַאשּביל רַאפ ןּבעג לָאז שטנעמ ַא זַא
 ,זיוה ןַײז ןּופ געמרַאפ ןצנַאג םעד
 .,טכַארַאפ ןעמ טלָאװ םיא ןטכַארַאפ

 ,רימ ןּבָאה רעטסעוװש עניילק ַאי
 ;טינ טסירּב ןייק ךָאנ טָאה יז ןּוא
 רעטסעווש רעזדנוא טימ ןָאט רימ ןלָאז סָאװ
 ?ןדער ריא טעװ עמ סָאװ גָאט םעד ןיא

 ,רעיומ ַא זיא יז ּביוא*

 ;ןיורקרעיומ ענרעּבליז ַא ריא ףיואןעיוּב רימ ןלעװ
 ,ריט ַא זיא יז ּביוא ןּוא
 .רעטערּברעדעצ טימ ןרַאּפשרַאפ יז רימ ןלעװ

 ,רעיומ ַא ןיּב ךיא**

 ;סמערּוט יד יװ טסירּב עניימ ןּוא
 ןגיוא ענייז ןיא ןעװעג ךיא ןיּב לָאמסנעד
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 .קילג ןּופ לַאװק ַא יװ ױזַא

 ,ןֹומָה-לַעַּב ןיא טַאהעג המלש טָאה ןטרָאגנײװ ַאי
 ;רעטיה ּוצ ןטרָאגנײװ םעד ןּבענעג רע טָאה
 ןעגנערּב טנעלפ רעכַאלטיא
 .קיטשרעּבליז טנזיוט טכּורפ ןייז רַאפ
 .רימ יּב זיא ןטרָאגנײװ רענעגייא ןיימ

 ,המלש ,ריד רַאפ ןענייז טנזיוט יד
 .טכּורפ ןייז ןטיה טָאװ יד רַאפ טרעדנּוה ײװצ רעּבָא

 ,רענטרעג יד ןיא טסציז סָאװ ּוד:*
 ,לוק ןיײד ףיוא ןכרָאה םירבח יד
 .ןרעה םיא ךימ זָאל

 ,ןיימ רעטּבילעג ,ףױלטנַא;*
 ,שריה ַא ּוצ ןכילגעג ײז ןּוא
 ,ןגנּוי ַא דניה ַא ּוצ רעדָא
 .גרעּבעג-םימׂשּב יד ףיוא
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 תּור

 ןּבָאה "םיטפֹוש יד סָאװ געט יד ןיא ןעװעג זיא סע ןּואי א
 ןַאמ ַא ןּוא .דנַאל ןיא רעגנּוה ַא ןעװעג זיא ,טשרעהעג

 ןיא ןטלַאהּוצפיױא ךיז הדּוהי-םֶחֶלי-תיֵּב ןּופ ןעגנַאגעג זיא
 .ןיז ײװצ ענייז ןּוא ּבײװ ןייז טימ רע ,בָאֹומ ןופ דלעפ
 רעד ןּוא ,ךֵלֶמיִלֶא ןעװעג זיא ןַאמ םעד ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא*
 ײװצ ענייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא ,ימָעָנ ביװ ןייז ןּופ ןעמָאנ
 ןּוא .הדּוהיי-םֶחֶל-תיֵּב ןּופ רעתָרּפָא - ןֹוילִּכ ןּוא ןֹולחַמ ןיז

 ןטרָאד ןענייז ןּוא ,בָאֹומ ןּופ דלעפ ןיא ןעמּוקעג ןעניז ײז
 .ןעװעג

 "רעּביא זיא יז ןּוא ,ןַאמ סימענ ,ְךֶלֶמיִלָא ןּברָאטשעג זיאי
 ןעמונעג ןּבָאה יז ןּוא+ .ןיז ײװצ עריא טימ ,ןּבילּבעג
 הָּפרֶע ןעװעג זיא רענייא ןּופ ןעמָאנ רעד :רעּבײװ רעבָאֹומ
 ןענייז יז ןּוא .תּור רעטײװצ רעד ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא
 .רָאי ןעצ םּורַא ןסעזעג ןטרָאד

 ןוא ,ןּברָאטשעג ןענייז ,ןֹוילַּכ ןּוא ןֹולחַמ ,עדייּב יז ןּוא*
 רעדניק עדייּב עריא ןּופ טדנלערַאפ ןּבילּבעג זיא יורפ יד
 ,רינש עריא טימ ןענַאטשעגפיוא זיא יז ןּוא* .ןַאמ ריא ןּוא
 יז םורָאװ ,בָאֹומ ןּופ דלעפ ןּופ טרעקעגמוא ךיז טָאה ןּוא
 ןָא טכַאדעג טָאה טָאג זַא בָאֹומ ןּופ דלעפ ןיא טרעהעג טָאה
 םעד ןּופ סױרַא זיא יז ןּואי .טױרּב ןּבעג ּוצ יז ,קלָאפ ןייז
 עדײּב עריא ןוא ,ןעװעג ןטרָאד ויא יז סָאװ טרָא
 ךיז ידּכ ,געװ ןיא ןעגנַאגעג ןענייז יז ןּוא ,ריא טימ רינש
 .הדּוהי דנַאל םּוצ ןרעקּוצמּוא

 טרעק טײג :רינש עדייּב עריא ּוצ טגָאזעג ימעָנ טָאהי
 ,16 ,ב םיטפֹוש עז *
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  ןָאט טָאג לָאז .זיוה סרעטּומ ריא ּוצ עכַאלטיא םּוא ךייַא
 / -עג יד טימ ןָאטעג טָאה ריא יװ יװַא דסח ְךייַא טימ
 / טלָאו ריא ןּבעג טָאג ךייַא לָאז .רימ טימ ןּוא ענעּברָאטש
 | .ןַאמ ריא ןּופ זיוה ןיא עכַאלטיא החּונמ ןעניפעג

 / רעײז ןּביוהעגפיוא ןּבָאה יז ןּוא ;טשּוקעג ײז טָאה יז ןּוא
 , ,ןיינ :טגָאזעג ריא ּוצ ןּבָאה יז ןּואי* .טנײװעג ןּבָאה ןּוא לוק
  .קלָאפ ןייד ּוצ ןרעקמּוא ךיז ריד טימ ןלעװ רימ טרעיינ
 ,עניײמ רעטכעט ,םּוא ךייַא טרעק :טגָאזעג ימעָנ טָאה;י
 | ןיז ךָאנ ןעד ךיא ּבָאה ?רימ טימ ןייג ריא טלָאז סָאװ ּוצ
 , טרעק ?ןענַאמ רַאפ ןרעװ ךייַא ןלָאז יז זַא ,ּבײל ןיימ ןיא
 ,וצ טלַא ּוצ ןיּב ךיא םורָאװ ,טיג ,עניימ רעטכעט ,םּוא ךייַא
 , ךיא ,גנּונעּפָאה ַא ּבָאה ךיא ,ןגָאז ןיוש ךימָאל ;ןַאמ ַא ןּבָאה
 . ,ןיז ןרעּבעג ךיוא לָאז ןּוא ,ןַאמ ַא ןּבָאה טכַאנ יד ךָאנ לָאז
 .?ןרעװ סיורג ןלעװ ײז ויּב ןקוקסיוא ײז ףיוא ןעד ריא טעװיי
 ,?ןַאמ ןייק ןעמענ ּוצ טינ ןציז ןּבײלּב יז ּבילּוצ ריא טעװ
 .ןּופ רערעטיּב ליפ יא רימ םורָאװ !ענײמ רעטכעט ,ןיינ
 .רימ ףיוא ןעגנַאגעגסיױא זיא טנַאה סטָאג לײװ ,ךייַא

 ,רעדיװ ןּבָאה ןּוא לוק רעײז ןּביױהעגפיוא ײז ןּבָאה:*
 ,ריא טימ טשוקעצ ךיז טָאה הָּפְרֶע ןּוא .טנײװעג
 יז טָאה"* .ריא ןָא טפעהַאּב ךיז טָאה תּור רעּבָא ,רעגיוש
 / ריא ּוצ טרעקעגמּוא ךיז טָאה ןרעגעווש ןייד ,עז :טגָאזעג
 ,.ןרעגעװש ןייד ךָאנ םּוא ךיז רעק ;טָאג ריא ּוצ ןּוא קלָאפ
 , ,ןזָאלרַאפ ּוצ ךיד ןטעּב טינ ךימ טסלָאז :טנָאזעג תּור טָאהײ*
 .טסעװ ּוד ןיהּוװ םורָאװ ,ריד רעטניה ןּופ ןרעקּוצמּוא ךיז
 ,ךיא לעװ ,ןקיטכענ טסעװ ּוד ּוװ ןּוא ,ןיײג ךיא לעװ ,ןייג
 ,ןיימ יא טָאג ןײד ןּוא ,קלָאפ ןיימ זיא קלָאפ ןייד ;ןקיטכענ
 ,ןּוא ,ןּברַאטש ךיא לעװ ,ןּברַאטש טסעװ ּוד ּוװ*י .טָאג
 ,ױזַא ןָאט טָאג רימ לָאז .ןרעװ ןּבָארגַאּב ךיא לעװ ןטרָאד
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 ןשיװצ ןדײשרעדנַאנַאפ טעװ טוט רעד רָאנ !רעמ ךָאנ ןּוא
 .ריד ןשיװצ ןּוא רימ

 טימ ןייג ּוצ טסעפ ךיז טלַאה יז זַא ,ןעועג טָאה יז ןּוא*
 ײז ןּוא" .ןדערּוצּפָא יז טרעהעגפיוא טָאה יז ןּוא ,ריא
 םָחָליִתיֵּב ןייק ןעמּוקעג ןענייז ײז זיּב ןעגנַאגעג עדייּב ןענייז
 ,םֶחֶל-תיִּב ןייק ןעמּוקעגנָא ןענייז ײז יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא
 יד ןוא ,ײז טימ טלמוטעג טָאטש עצנַאג יד טָאה יױװַא
 ײז ּוצ יז טָאה ?ימעָנ סָאד ויא :טנָאזעג ןּבָאה זרעּבײװנ

 ,יהָרָמ ךימ טפּור ,יימענ ןפּור טינ ךימ טלָאז ריא :טגָאזעג
 .טרעטיּברַאפ רעײז רימ טָאה רעקיטכַאמלַא רעד םורָאװ
 טָאג ךימ טָאה קידײל ןּוא ,ןעגנַאגעגסױרַא ךיא ןיּב עלּופ ַאי
 זיא טָאג ןַא ,ימעָנ ךימ ריא טפּור סָאװ ךָאנ .טרעקעגמּוא
 רימ טָאה רעקיטכַאמלַא רעד ןּוא ,ןרָאװעג רעגעלק ןיימ
 .ןָאטעג סטכעלש

 יד תּור רּונש ריא ןּוא ,ימעָנ טרעקענמּוא ךיז טָאה ױזַאי
 םעד ןּופ טרעקעגמּוא ךיז טָאה סָאװ יד ,ריא טימ ןרעבָאֹומ
 םֶחֶליִתיִּב ןיא ןעמּוקעגנָא ןענייז ײז ןּוא .בָאֹומ ןופ דלעפ
 .טינשנטשרעג ּבײהנָא ןיא

 ליֹוװ ַא ,בורק ַא סנַאמ ריא טַאהעג טָאה ימעָנ ןּוא* ב
 ןייז סָאװ ,החּפשמ סכֶלֶמיִלֶא ןּופ ןַאמ ןכַאלגעמרַאפ

 .זַעֹוּב ןעװעג זיא ןעמָאנ
 ךימָאל :ןימעֶנ ּוצ טגָאזעג טָאה ןרעבָאֹומ יד תּור ןּוא* | 

 ןּביילקפיוא לעװ ךיא ןּוא ,דלעפ ןיא ,ךיד טעּב ךיא ,ןיײג
 טיײקילעוטײל ןעניפעג לעװ ךיא סָאװ םעד רעטניה ןעגנַאז |
 .רעטכָאט ןיימ ,ײג :ריא ּוצ טגָאזעג יז טָאה .ןגיוא ענייז ןיא |

 ןיא ןּבילקעג טָאה ןּוא ןעמּוקעג זיא ןּוא ,קעװַא יז זיִא*
 ךיז טָאה ףַארט ריא ףיוא ןּוא ,סרעטינש יד רעטניה דלעפ |

 .ערעטיּב -ב .עסיו *
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 סכְלָמילֶא ןּופ סָאװ ןַעֹוּב ןּופ דלעפ קיטש סָאד ןפָארטעג
 ןּוא ,םָחָליִתיֵּב ןּופ ןעמּוקעגנָא זיא זַעֹוּב טשרע* .החּפשמ
 ןּבָאה יז ןּוא !ְךיַא טימ טָאג :סרעטינש יד ּוצ טגָאזעג טָאה
 טנָאזעג זַעֹוּב טָאה" !טָאג ךיד לָאז ןשטנעּב :טגָאזעג םיא ּוצ
 סעמעװ :סרעטינש יד רעּביא ןענַאטשעג זיא סָאװ גנוי ןייז ּוצ
 גוי רעד טרעפטנעעג טָאה" ?יורפ עגנּוי עקיזָאדיד זיא
 :טנָאזעג טָאה ןּוא ,סרעטינש יד רעּביא ןענַאטשעג זיא סָאװ
 "מּוא ךיז טָאה סָאװ ,ןרעבָאֹומ ַא יורפ עגנוי ַא זיא סָאד
 טָאה יז ןּואי ;בָאֹומ ןּופ דלעפ םעד ןּופ ןימעָנ טימ טרעקעג
 ןעלמַאזפיוא ןּוא ,ךיד טעּב ךיא ,ןּבײלק ךימָאל :טגָאזעג
 ןעמוקעג זיא יז ןּוא ;סרעטינש יד רעטניה ןּברַאג יד ןשיװצ
 סָאד ;דנּוצַא זיּב שזַא ןגרָאמירפ טניז ןּופ ןענַאטשעג זיא ןּוא
 .עליײװ ַא ןעװעג זױלּב זיא םיײה רעד ןיא סריא ןּבײלּב
 ןיימ ,טסרעה ּוד רָאװרַאפ :ןתּור ּוצ טגָאזעג זַעֹוּב טָאה*
 ,דלעפ רעדנַא ןַא ןיא ןּבײלק ןייג טינ טסלָאז ?רעטכָאט
 ּוטסלָאז ָאד רָאנ :ןענַאד ןּופ ןײגקעװַא טינ ךיוא טסלָאז ןּוא
 ןייז ןלָאז ןגיוא ענייד' .ךַאלדײמ עניימ טימ ןטלַאה ךיז
 רעטניה ןייג טסלָאז ןּוא ,ןדיינש יז סָאװ דלעפ םעד ףיוא
 טינ ךיד ,ןעגנוי יד ןלױפַאּב ּבָאה ךיא רָאװרַאפ .ײז
 יד ּוצ ןייג ּוטסלָאו ,ןטשרָאד טעװ ריד זַא ןּוא ;ןרירּוצנָא
 .ןּפעש ןעגנוי יד ןענַאװ ןּופ ןעקנירט ןּוא ,םילּכ

 ּוצ טקּוּבעג ךיז טָאה ןּוא ,םינּפ ריא ףיוא ןלַאפעג יז זיאי"
 ךיא ּבָאה סָאװרַאפ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,דרע רעד
 ,ןענעקרעד ּוצ ךימ ,ןגיוא ענײד ןיא טיײקילעוטײל ןענּופענ
 טָאה ןּוא טרעפטנעעג זַעֹוּב טָאה** ?עדמערפ ַא ןיּב ךיא וַא
 ץלַא ןרָאװעג טלײצרעד רימ זיא ןלײצרעד :טגָאזעג ריא ּוצ
 ,טיוט סנַאמ ןײד ךָאנ רעגיווש ןיײד טימ ןָאטעג טסָאה ּוד סָאװ
 ,רעטּומ ןייד ןּוא רעטָאפ ןײד ןוָאלרַאפ טסָאה ּוד ןַא ןּוא
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 ןעגנַאגעג טסיּב ןּוא ,טפַאשנרָאּבעג ןײד ןּופ דנַאל סָאד ןּוא
 -רעייאךןטכענ ןּופ טנעקעג טינ טסָאה ּוד סָאװ קלָאפ ַא ּוצ
 לָאז רכׂש ןייד ןּוא ,גנּואּוט ןייד ןלָאצַאּב טָאג לָאו= .ןטכענ
 טסיּב ּוד סָאװ ,לארׂשי ןּופ טָאג םעד הוהי ןּופ לּופרַאפ ןייז
 יז טָאה* .ןעלגילפ ענייז רעטנּוא ןצישַאּב ךיז ןעמּוקעג
 ןיימ ןגיוא עניײד ןיא טײקילעוטײל ןעניפעג ךימָאל :טגָאזעג |
 טסָאה ּוד לײװ ןּוא ,טסײרטעג ךימ טסָאה ּוד לײװ !רַאה |
 לָאמּוצ ןיּב ךיא ןּוא ,טסניד ןייד ןּופ ןצרַאה םּוצ טדערעג |

 :טגָאזעג ריא ּוצ זַעֹוּב טָאה** .ןטסניד ענײד ןּופ ענייא יװ טינ
 ןּופ ןסע טסעװ ןּוא ,רעהַא ןענעג ,ןסע ןּופ טײצ רעד ןיא |
 .סרעיוז ןיא ןסיּב ןייד ןעקנּוטניַא טסעװ ןּוא ,טיױרּב םעד |
 עמ ןּוא ,סרעטינש יד ןּופ טייז רעד ײּב ןסעזעג זיא יז ןּוא + |
 ןסעגעג טָאה יז ןּוא ,ןעגנַאז עטנערּבעג טגנַאלרעד ריא טָאה |
 יװ ןּוא:* .ןזָאלעגרעּביא ךָאנ טָאה ןּוא ,ןרָאװעג טַאז זיא ןּוא |

 ענייז ןלױפַאּב וַעֹוּב טָאה ,ןּבײלק ּוצ ןענַאטשעגפיוא זיא יז
 ,ןּבײלק יז לָאז ןּברַאג יד ןשיװצ ךיוא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןעגנּוי |
 ןעיצסױרַא ךיוא ןּו= .ןעמעשרַאפ טינ יז טלָאז ריא ןּוא |
 ןוא ,ןעיצסױרַא ריא רַאפ ריא טלָאז ךַאלטניּב יד ןּופ |
 טינ טלָאז ריא ןּוא ;ןּבײלקפױא לָאז יז זַא ,ןוָאלרעּביא |

 .ריא ףיוא ןעײרשנָא
 יִז ןּוא ,טנװָא ןויּב דלעפ ןיא ןּבילקעג טָאה יז ןּואיי

 זיא סע ןּוא ,ןּבילקעגנָא טָאה יז סָאװ טּפַאלקעגסױא טָאה |
 ןעמּונעג סע טָאה יז ןּוא:* .ןטשרעג הָּפיֵא ןַא םּורַא ןעװעג
 טָאה רעגיוש ריא ןּוא .טָאטש ןיא ןעגנַאנעגנײרַא זיא ןּוא
 ןעמּונעגסױרַא יז טָאה ךיוא ,ןּבילקעגנָא טָאה יז סָאװ ןעזעג
 .טעז ריא ךָאנ ןזָאלעגרעּביא טָאה יז סָאװ ןּבעגעג ריא ןּוא |
 ןּבילקעג ּוטסָאה ּוװ :טגָאזעג ריא ּוצ רעגיווש ריא טָאהי |

 רעד ןייז לָאז טשטנעּבעג ?טעּברַאעג ּוטסָאה ּוװ ןּוא ,טנייה
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 / טלײצרעד יז טָאה !ריד ףיוא טקּוקעגמּוא ךיז טָאה סָאװ
 טָאה יז ןּוא ,טעּברַאעג טָאה יז ןעמעװ יײּב רעגיװש ריא
 / םיא יב ּבָאה ךיא סָאװ ןַאמ םעד ןּופ ןעמָאנ רעד :טגָאזעג
 . היא ּוצ טגָאועג ימעָנ טָאה* .זַעֹוּב זיא ,טעּברַאעג טנייה
 .-רַאּפ טינ טָאה סָאװ ,טָאג ןּופ ןייז רע לָאז טשטנעּבעג :רּונש
 | ןּוא !עטױט יד טימ ןּוא עקידעּבעל יד טימ דסח ןייז ןזָאל
 'ַא רערעודנּוא זיא ןַאמ רעד :טגָאזעג ריא ּוצ טָאה ימעָנ
 .תּור טָאה*י .ירעויילסיוא ערעזדנּוא ןּופ זיא רע ,רעטנָאנ
 .ןּבעל :טנָאזעגנָא ךיוא רימ טָאה רע :טגָאזעג ןרעבָאֹומ יד
 יז ןענַאװ ויּב ,ןטלַאה ךיז ּוטסלָאז רימ יײּב סָאװ ןעננוי יד
 ,ימעָנ טָאה"* .רימ ייּב סָאװ טינש ןצנַאג םעד ןקידנע ןלעװ
 .ּוד זַא ,רעטכָאט ןיימ ,טּוג זיא סע :רּונש ריא תּור ּוצ טגָאזעג
 .טינ ךיד לָאז עמ ןּוא ,ךַאלדײמ ענייז טימ ןײגסױרַא טסלָאז
 | .דלעפ רעדנַא ןַא ןיא ןפערטנָא

 ּוצ ,ךַאלדײמ סעוַעֹוּב ןָא ןטלַאהעג ךיז טָאה יז ןּואי
 ,יז ןּוא .טינשצייוו ןּוא טינשנטשרעג ןּופ ףוָס םּוצ זיּב ןּבײלק
 .רעגיווש ריא ײּב ןסעזעג זיא

 ,-כָאט ןיימ :טגָאזעג ריא ּוצ טָאה רעגיווש ריא ימעְנ ןּואי }
 ,טּוג לָאז סָאװ ּורּפֶא ןַא ןכּוופיוא טינ ריד ךיא לָאז ,רעט

 .ַא רערעודנוא זַעֹוּב טינ זיא דנּוצַא ןּואי ?ריד רַאפ ןייז
 ,?ךַאלדײמ ענייז טימ ןעװעג טסיּב ּוד סָאװ רעד - בורק
 ּוטסלָאזי .ןטשרעג רעייש םעד טכַאנ יד רע טלפּושטניװ טָא
 ,עניד ריד ףיוא ןָאטנָא ןּוא ,ןּבלַאזַאּב ןּוא ןשַאװמּורַא ךיז
 טינ ךיז טסלָאז ;רעײש םּוצ ןרעדינּפָארַא ןּוא ,רעדיײלק
 ,ןסע טקידנעעג טָאה רע ויּב ,ןַאמ םעד ןּופ ןקרעמ ןוָאל
 ױזַא ,ןגייל ךיז טעװ רע יװ ןייז טעװ סע ןּוא* .ןעקנירט ןּוא
 ,ןגײל ןטרָאד ךיז טעװ רע סָאװ טרָא םעד ןקרעמ ּוטסלָאז

 .ךיז רַאפ ןעמענ רעדָא ןויילּוצסוא טכער סָאד טָאה סָאװ בורק ַא *
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 ךיז ןּוא ,ןסּופּוצ ןייז ןקעדּפָא ןּוא ןעמּוקּוצ טסלָאז ןּוא
 טָאה* .ןָאט טסלָאזּוד סָאװ ןגָאז ריד טעװ רע ןּוא ;ןגײלקעװַא
 .ןָאט ךיא לעװ רימ טסגָאז ּוד סָאװ ץלַא :טגָאזעג ריא ּוצ יז

 ןָאטעג טָאה ןּוא ,רעייש םּוצ טרעדינעגּפָארַא טָאה יז ןּואי
 ןוא* .ןסיײהעג ריא טָאה רעניװש ריא סָאװ ץלַא יװ ױזַא
 ןעװעג זיא ץרַאה ןייז ןּוא ,ןעקנּורטעג ןּוא ןסעגעג טָאה וַעֹוּב
 םעד ןּופ קע ןיא ןגיײל ךיז ןעגנַאגעג זיא רע ןּוא ,ךַאלײרּפ
 טָאה ןּוא ,טיהרעליטש ןעמוקענוצ יז זיא .ןפיוה-האּובּת
 זיא סע ןּוא* .טנײלעג ךיז טָאה ןּוא ,ןסּופּוצ ןייז טקעדענּפָא
 ,טרעטיצעגפיוא ןַאמ רעד טָאה ,טכַאנ עּבלַאה ןיא ןעװעג
 ּוצ םיא טגיל יורפ ַא טשרע ,טײרדעגסיוא ךיז טָאה רע ןּוא
 :טגָאזעג יז טָאה ?ּוטסיּב רעװ :טגָאועג רע טָאה' .ןסּופ
 גערּב ןייד ןטײרּפשסױא טסלָאז ןּוא ;טסניד ןייד תּור ןיּב ךיא
 .ּוטסיּב רעזיילסיוא ןַא םורָאװ ,טסניד ןיד רעּביא דײלק
 ןיימ ,טָאג ןּופ ןייז ּוטסלָאז טשטנעּבעג :טגָאזעג רע טָאה
 ןָאטעג רענעש ךָאנ ּוטסָאה טייקסטוג עטצעל ןייד ;רעטכָאט
 םערָא יצ ,םירּוחּב יד ךָאנ ןייג ּוצ טינ ,רעטשרע רעד ןּופ
 ארֹומ טינ ּוטסלָאז ,רעטכָאט ןיימ ,דנּוצַא ןּוא** .ךייר יצ |

 םורָאװ ,ןָאט ריד ךיא לעװ ,ןגָאז טסעװ ּוד סָאװ ץלַא ;ןּבָאה
 ַא טסיּב ּוד וַא סײװ קלָאפ ןיימ ןּופ רעױט רעצנַאג רעד
 ןיּב רעזיײלסוא ןַא זַא ,תמא ָאי ,דנּוצַא ןּוא:י .יורפ עליֹוװ |
 .רימ ןּופ רעטנענ רעזיײלסױא ןַא ןַארַאפ רעּבָא ,ךיא |

 רע ּביױא ,ירפ רעד ןיא ןייז טעװ סע ןּוא ,טכַאנ יד ּביילּביי
 רעּבָא ּביוא ;ןויילסיוא רע לָאז ,טּוג זיא ,ןזיילסיױא ךיד טעװ
 ,ןויילסיוא ךיד ךיא לעװ ,ןזיײלסױא ןלעװ טינ ךיד טעװ רע
 .ירפ רעד ןיא זיּב גיל !טּבעל טָאג יװ ױזַא
 זיא יז ןּוא ,ןענינַאּב זיּב ןסּופּוצ םיא ײּב ןגעלעג יז זיא;* = }
 ןענעקרעד טנעקעג טָאה רענייא רעדייא ןענַאטשעגפיוא /
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 -רעד טינ לָאז סע :טגָאזעג טָאה רע םורָאװ ;ןרעדנַא םעד
 .רעייש ןיא ןעמּוקעג זיא יורפ יד וַא ןרעװ טסּוװ

 .ףיוא סָאװ ְךּוט סָאד רעהַא ּביג :טגָאזעג טָאה רע ןּואיי
 רע ןּוא ,ןטלַאהעגּוצ סע יז טָאה .ּוצ סע טלַאה ןּוא ,ריד
 ןָאטעגפױרַא ןּוא ,ןטשרעג סָאמ סקעז ןטסָאמעגנײרַא טָאה
 .טָאטש ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא רע ןּוא .ריא ףיוא

 :טגָאזעג יז טָאה ,רעגיווש ריא ּוצ ןעמּוקעג זיא יז ןּואי"
 טלײצרעד ריא יז טָאה ?רעטכָאט ןיימ ,ריד טימ סָאד זיא יװ
 טָאה יז ןּואי  .ןָאטעג ריא ּוצ טָאה ןַאמ רעד סָאװ ץלַא
 לײװ ,ןּבעגעג רימ רע טָאה ןטשרעג סָאמ סקעז יד :טנָאזעג
 ןקידײל טימ ןעמּוק טינ טסלָאז :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה רע
 ,רעטכָאט ןַײמ ,ץיז :טגָאזעג יז טָאה* .רעגיווש ןייד ּוצ
 םורָאװ ,ןלַאפסױא טעװ ךַאז יד יװ ןסיװ טסעװ ןענַאװ זיּב
 ךַאז יד טקידנעעג טָאה רע זיּב ,ןעּור טינ טעװ ןַאמ רעד
 .טניײה

 טָאה ןּוא ,רעיוט םּוצ ןעגנַאנענּפױרַא זיא זַעֹוּב ןּואי ך
 ןופ רעוײלסױא רעד טשרע ,טצעזעג ןטרָאד ךיז

 :טגָאזעג רע טָאה .ײּברַאפ טייג ,טדערעג טָאה וַעֹוּב ןעמעוו
 ןעמּוקעגּוצ רע זיא .רעד ןּוא רעד ,ָאד ךיז ץעז רעהַא םּוק
 .טצעזעג ךיז טָאה ןּוא

 ןופ עטסטלע יד ןּופ ןשטנעמ ןעצ ןעמּונעג טָאה רע ןּוא;
 ןּבָאה ײז ןּוא .ָאד ךייַא טצעז :טנָאזעג טָאה רע ןּוא ,טָאטש
 סָאװ ימעָנ :רעזיילסיוא םּוצ טגָאזעג רע טָאה*" .טצעזעג ךיז
 סָאד טפיוקרַאפ ,בָאֹומ ןּופ דלעפ ןּופ טרעקענמּוא ךיז טָאה
 ּוצ רעדּורּב רעודנּוא ּוצ טרעהעג טָאה סָאװ דלעפ קיטש
 ןקעלּפטנַא לעװ ךיא :טרעלקעג ךיא ּבָאה:. .ןכֶלָמילֶא
 סָאװ יד רַאפ ןגעקטנַא סע ףיוק :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רעיוא ןײד
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 .קלָאפ ןיימ ןּופ עטסטלע יד רַאפ ןגעקטנַא ןּוא ,ָאד ןציז !
 טעװ עמ רעּבָא ּביױא !סיוא זײל ,ןזיילסױא טסליװ ּוד ּביױא

 ָאטינ םורָאװ ,ןסיוװ סע לָאז ךיא ידּכ ,רימ גָאז ,ןזיילסיוא טינ |
 טָאה .ריד ךָאנ ןיּב ךיא ןּוא ,ןזײלּוצסיױא ריד ץּוחַא רענייק |
 ןיא :טגָאזעג זַעֹוּב טָאה* .ןויילסוא לעװ ךיא :טגָאזעג רע |

 ,טנַאה סימצָנ ןּופ דלעפ סָאד טספיוק ּוד סָאװ גָאט םעד

 ןּופ ּבײװ יד טפיוקעג ּוטסָאה ,ןרעבָאֹומ רעד תּור ןּופ ןּוא |
 ןופ ןעמָאנ םעד ןלעטשּוצּפיוא ידּכ ,םענעּברָאטשעג םעד |

 רעזיילסיוא רעד טָאה' .הלחנ ןייז ףיוא םענעּברָאטשעג םעד
 ךיא םורָאװ ,רימ רַאפ ןזײלסיױא טינ סע ןעק ךיא :טגָאזעג
 סיוא ּוד ריד זייל .הלחנ ענעגייא ןיימ ןּברַאדרַאפ ךָאנ לעװ
 .ןויילסיוא טינ ןעק ךיא םורָאװ ,ןזיילסיוא ףרַאד ךיא סָאװ

 זיילסיוא ןַא ייּב :לארׂשי ןיא ןטײצרַאפ ןעװעג זיא יוװַא ןּואי
 ,ךַאז ַא סעּפע ןקיטסעּפַאּב ּוצ ,טײּבסױא ןַא ײּב רעדָא
 ןרעדנַא םעד ןּבעגעג ןּוא ךּוש ןייז ןגױצעגּפָארַא רענייא טָאה
 .לארׂשי ןיא תודע םּוצ ןעװעג זיא סָאד ןּוא

 .ריד סע ףיוק :ןזַעֹוּב וצ טנָאזעג רעזײלסױא רעד טָאהי
 טגָאזעג טָאה זַעֹוּב ןּוא" .ךּוׁש ןייז ןגױצעגּפָארַא טָאה רע ןּוא
 תודע טײז ריא :קלָאפ ןצנַאג םעד ּוצ ןּוא ,עטסטלע יד ּוצ
 טרעהעג טָאה סָאװ ץלַא טפיוקענּפָא ּבָאה ךיא זַא ,טנייה
 ןּוא ןענֹוילַּכ ּוצ טרעהעג טָאה סָאװ ץלַא ןּוא ,ןכֶלֶמילֶא ּוצ
 ןרעבָאֹומ יד תּור ךיוא ןּואי* .טנַאה סימעָנ ןּופ ,ןענֹולחַמ
 ידּכ ,ּבײװ ַא רַאפ רימ טפיוקעג ךיא ּבָאה ּבײװ סנֹולחַמ
 ףיוא םענעּברָאטשעג םעד ןּופ ןעמָאנ םעד ןלעטשוצפיוא
 לָאז םענעּברָאטשעג םעד ןּופ ןעמָאנ רעד זַא ,הלחנ ןַײז
 םעד ןּופ ןּוא ,רעדירּב ענייז ןשיװצ ןּופ ןרעװ ןטינשרַאפ טינ
 טגָאועג טָאהיי .טניײה תודע טײז ריא ;טרָא ןייז ןּופ רעיוט
 !תודע :עטסטלע יד ןּוא ,רעיוט ןיא סָאװ קלָאפ עצנַאג סָאד
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 לָאז ,זיוה ןיײד ןיא ןָא טמּוק סָאװ ּבײװ יד זַא ןּבעג לָאז טָאג
 -פיוא ןּבָאה עדייּב יז סָאװ האל יװ ױזַא ןּוא לחר יװ ױזַא ןייז
 ןיא טייקשידלעה ףיוא ּוט ןּוא !לארׂשי ןּופ זיוה סָאד טיוּבעג
 ןוא:* !םֶחָל"ִתיִּב ןיא ןעמָאנ םענעפּורַאּב ַא ּבָאה ןּוא ,תָרפָא
 טָאה רֶמָּת סָאװ ןצֶרָּפ ןּופ ויוה סָאד יװ ױזַא ןייז לָאז זיוה ןײד
 ןּבעג ריד טעװ טָאג סָאװ ןעמָאז םעד ןּופ ,ןהדּוהי ןרָאּבעג
 !יורפ רעגנוי רעקיזָאדרעד ןּופ

 .ןרָאװעג םיא זיא יז ןּוא ,ןתּור ןעמּונעג טָאה זַעֹוּב ןּואי
 טָאה טָאג ןּוא ,ןעמּוקעג ריא ּוצ זיא רע ןּוא ,ּבײװ ַא רַאפ
 ןּבָאה* .ןּוז ַא ןרָאּבעג טָאה יז ןּוא ,טפַאשגָארט ןּבעגעג ריא
 טָאה רע סָאװ טָאג זיא טּביױלעג :ןימעָנ ּוצ טגָאזעג רעּבײװ יד
 ןעמָאנ ןייז לָאז ןּוא ,רעזײלסיוא ןַא ןָא ןזָאלעג טינ טנייה ךיד
 ַא רַאפ ןייז ריד לָאז רע ןּוא* !לארׂשי ןיא ןפּורַאּב ןייז
 ןייד ןטלַאהוצסױא ףיוא ןּוא ,לעז רעד ןּופ רעקיװקרעד
 טָאה ,ּביל ךיד טָאה סָאװ רּונש ןײד םורָאװ רעטלע
 ,ןיז ןּביז יװ רעסעּב ריד זיא יז סָאװ ,ןרָאּבעג םיא

 -נײרַא סע טָאה ןּוא ,דניק סָאד ןעמּונעג טָאה ימעָנ ןּוא;*
 -רעד ַא רַאפ ןעװעג םיא זיא יז ןּוא ,םעווּב ריא ןיא ןָאטעג
 "ױזַא ,ןעמָאנ ַא ןּבעגעג םיא ןּבָאה תונכש יד ןּואי .ןרעיצ
 ןּבָאה יז ןּוא ;ןימעָנ ייּב ןרָאװעג ןרָאּבעג זיא ןּוז ַא :ןגָאז ּוצ
 יַשָי ןופ רעטָאפ רעד זיא סָאד .דֵבֹוע ןעמָאנ ןייז ןפּורעג
 .ןדוד ןּופ רעטָאפ םעד

 -עג טָאה ץֶרֶּפ :ןצֶרָּפ ןּופ ןטרּוּבעג יד ןענייז סָאד ןּואי*
 םֶר ןּוא ,ןעמָר ןרָאּבעג טָאה ןֹורצֶח ןּואי* ;ןענֹורצִח ןרָאב
 ,ןענֹושחַנ ןרָאּבעג טָאה בֶדְניִמַע ןּוא*י ;ןבֶדְנימַע ןרָאּבעג טָאה
 ןרָאּבעג טָאה ןֹומלַׂש ןּוא*: ;ןהָמלַׂש ןרָאּבעג טָאה ןֹוׁשחַנ ןּוא
 "עג טָאה דֵבֹוע ןּואי ;ןדֵבֹוע ןרָאּבעג טָאה זַעֹוּב ןּוא ,ןזַעֹוּב
 .ןדוד ןרָאּבעג טָאה יֵשָי ןּוא ,ןיֵׁשָי ןרָאּב







 ה





 הָכיֵא

 ןײלַא ןציז ןּבילּבעג זיא יװי א א
 ;קלָאפ ליפ ןּופ טָאטש יד

 הנמלַא ןַא יװ ןרָאװעג
 ;תומּוא יד ןשיװצ ןיטשריפ יד
 תונידמ יד ןשיװצ עטנרַאה יד
 !זניצ ּוצ ןרָאװעג

 ,טכַאנ ײּב ןענײװ יז טּוט ןענײװי ב ,
 ;קַאּב ריא ףיוא זיא רערט ריא ןּוא
 רעטסײרט ןייק טינ טָאה יז
 ;רעּבָאהּביל עריא עלַא ןּופ
 ,ריא ןָא טשלעפעג ןּבָאה טניײרפ עטּוג עריא עלַא
 ןרָאװעג םיאנוָׂש ריא ןענײז ײז

 קעװַא תולג ןיא זיא הדּוה= נ
 ;טּפַאשטכענק סור ןיא ןּוא ןייּפ ןיא
 ,רעקלעפ יד ןשיװצ טציז יז
 ;ּור ןייק טינ טניפעג יז
 טכַײרגרעד יז ןּבָאה סרעגָאיכָאנ עריא עלַא
 .ןשינעגנע יד ןשיװצ

 ,ןרעיורט ןֹויִצ ןּופ ןגעװ יד* ד .

 ;בוטדנוי ףיוא ןעמּוק סָאװ יד ָאטינ לײװ = }
 ,טסיװ ןענַײז ןרעױט עריא עלַא
 ,ןצפיז םינהֹּכ עריא
 ,טרעמּוארַאפ ןענײז ןעיורפננּוי עריא
 .ריא זיא רעטיּב ,יז ןּוא
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 ,ּפעק יד ןרָאװעג ןעניײז טנייפ עריא* ה
 ;הװלַש ןיא ןעניײז םיאנוָׂש עריא
 ,טרעמּוארַאפ יז טָאה טָאג םורָאװ
 | ;עריא ןכערּברַאפ ליפ יד רַאפ
 / טפַאשנעגנַאפעג ןיא קעװַא ןענייז רעדניק עניילק עריא
 | .טנייפ ןרַאפ סיורַאפ

 ןֹיִצ רעטכָאט ןּופ זיא סױרַא ןּואי ו
 ;רעריא ץנַאלג רעצנַאג רעד
 ,ןדניה יד יװ ןרָאװעג ןעניז ןרַאה עריא
 ,גנורעטיפ ןייק טינ ןעניפעג סָאװ
 חֹוּכ ןָא ןעגנַאגעג ןענייז יז ןּוא
 .רענָאיכָאנ םעד רַאפ

 ךיז טנָאמרעד םִיַלָשּוריי ו
 ,ןשינעלגָאװ עריא ןּוא ןייּפ ריא ןּופ געט יד ןיא
 טַאהעג טָאה יז סָאװ ןטײקיטסּולג עלַא
 .לָאמַא ןּופ געט יד ןיא
 ,טנייפ ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןלַאפעג זיא קלָאפ ריא ןעוו
 ,טַאהעג רעפלעה ןייק טינ טָאה יז ןּוא
 ,ריא ףיוא טקּוקעג טנייפ יד ןּבָאה
 .גנַאגרעטנּוא ריא ףיוא טכַאלעג

 ,םִיַלָׁשּורְי טָאה טקידניזעג דניז* ח
 ;ןרָאװעג רעניײרמּוא ןַא רַאפ יז זיא םּורד
 ,יז ןטכַארַאפ ,טכַאעג יז ןּבָאה סָאװ עלַא
 ;דנַאש ריא ןעזעג ןּבָאה יז לײװ
 ,ןצפיז טּוט ןײלַא יז ,ָאי
 .רעטניהַא ךיז טרעק ןּוא

 .ןגערּב עריא ןיא ןעװעג זיא טײקנײרמּוא ריאי ט
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 ;ףוָס ריא ןָא טכַאדעג טינ טָאה יז
 ,טרעדינעג ךַאלרעדנּוװ יז טָאה םּורד
 .רעטסײרט ןייק טינ טָאה יז
 ,ןייּפ ןיימ ,טָאג ,עז
 .ןסיײרג ךיז טּוט אנֹוׂש רעד םורָאװ

 טנַאה ןייז טײרּפשעגסױא טָאה טנייפ רעד: י
 ;ןטײקיטסּולג עריא עלַא ףיוא
 רעקלעפ יד יװ ןעזעג טָאה יז םורָאװ
 ,םּוטקילײה ריא ןיא ןעמּוקעג ןעניײז
 ,ןלױפַאּב טסָאה ּוד סָאװ יד
 .ןעמּוק טינ הדע ןײד ןיא ןלָאז יז

 ,טצפיז סריא קלָאפ עצנַאג סָאדייכ
 ;טױרּב ןכּוז ײז
 ןבעגעגקעװַא יז ןּבָאה ןטײקיטסּולג ערעײז

 ,זייּפש רַאפ
 .ןקיווקרעד ּוצ שפנ םעד
 קוק ןּוא ,טָאג ,עז
 .ןרָאװעג ןיּב ךיא קירעדינ יװ

 !רעײגנעװ עלַא ,ךייַא סע לָאז ןעשעג טיניל
 ,טעז ןּוא ,קּוק ַא טּוט
 ,קָאטײװ ןיימ יװ קָאטײװ ַא ָאד זיא יצ
 ,ןרָאװעג ןָאטעגנָא רימ זיא סָאװ
 ,טרעמּוארַאפ ךימ טָאה טָאג ןעוו
 .ןרָאצמירג ןייז ןּופ גָאט ןיא

 רעייפ ַא טקישענּפָארַא רע טָאה ךייה רעד ןּופ:ימ
 ;טקיטלעװַאּב יז ןּוא ,רעיײיּב עניימ ןיא
 ,סיפ עניימ רַאפ ץענ ַא טײרּפשרַאפ טָאה רע
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 ;טרעקעג רעטניהַא ךימ טָאה רע
 ,טכַאמעג ךימ רע טָאה טסיװ
 .גָאט ןצנַאג ַא קנַארק

 טנַאה ןייז טימ טּפינקרַאפ:4 נ
 | ;דניז ענַײמ ןּופ ךָאי רעד זיא
 / ;ןדלַאה ןיימ ףיוא ףױרַא ךיז ןגײל יז ,ךיז ןטכעלפ ײז
 ;חֹוּכ ןיימ ןעל כיורטש טכַאמעג טָאה רע
 ,טנעה ןיא ןּבעגעג ךימ טָאה טָאנ
 .ןייטשפיוא טינ ןעק ךיא זַא

 טשינּוצ טכַאמעג טָאה טָאג;*ס
 ;רימ ןיא םירֹוּביג עניײמ עלַא
 ,גנּולמַאונײַא ןַא רימ ףיוא ןפּורעג טָאה רע
 ;טײלעגנוי עניימ ןכערּבעצ ּוצ
 ,ןטערטעג טָאג טָאה רעטלעק ַא יװ
 | .הדּוהי רעטכָאט יורפננּוי יד

 | ,ןענײװ ךיא ּוט ףיורעד:יע
 | ;רעסַאװ טניר גיוא ןיימ ,גיוא ןיימ
 ,רימ ןּופ רעטסיײרט ַא זיא טײװ םורָאװ
 ;לעז ןיימ ןקיווקרעד לָאז סָאװ
 ,טסיװרַאפ ןעניײז רעדניק עניימ
 .טקרַאטשעגרעּביא טָאה אנֹוׂש רעד םורָאװ

 ,טנעה עריא טײרּפשעצ ןֹויִציפ
 ;רעטסײרט ןייק טינ טָאה יז
 בקעי ןגעקַא ןלױפַאּב טָאה טָאג
 ;טנייּפ ענייז םיא םּורַא דנּור
 ןרָאװעג זיא םִיַלָׁשּורי
 .ײז ןשיװצ רעניײרמוא ןַא רַאפ
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 ,טכערעג זיא טָאג=צ
 ;לױמ ןייז טקינעּפשרעדיװ ּבָאה ךיא םורָאװ
 ,ךייַא טעּב ךיא ,רעקלעפ עלַא ,טרעה
 :קָאטײװ ןיימ ּוצ טעז ןּוא
 ךַאלדיײמ עניימ ןּוא םירּוחּב עניימ
 .טּפַאשנעגנַאפעג ןיא קעװַא ןענייז

 ,רעּבָאהּביל עניימ ןפּורעג ּבָאה ךיאי*ק
 ;טרַאנענּפָא ךימ יז ןּבָאה
 עטסטלע עניימ ןּוא םינהֹּכ עניימ
 ,טָאטש ןיא ןעגנַאגעגסױא ןענייז
 ,טכּוזעג ךיז זייּפש ןּבָאה יז ןעוו
 .ןקיווקרעד שפנ רעײז ןלָאז יז
 ,גנע ויא רימ יװ ,טָאג ,עזי* ר

 ,ןענערּב דײװעגניא עניימ
 ,רימ ןיא רעּביא ךיז טרעק ץרַאה ןיימ
 ;טקינעּפשרעדיװ ךיא ּבָאה ןקינעּפשרעדיװ לײװ
 ,דרעװש יד קעװַא טמענ ןסיורד
 .טיוט רעד יװ זיא זיוה ןיא

 ,ץפיז ךיא יװ טרעהעג ןּבָאה ײזיש
 ;רעטסײרט ןייק טינ ּבָאה ךיא רעּבָא
 ,קילגמּוא ןיימ טרעהעג ןּבָאה םיאנוָׂש עניימ עלַא
 ;ןָאטעג סָאד טסָאה ּוד סָאװ ךיז ןעיירפ ײז
 ,טגָאזעגנָא טסָאה ּוד סָאװ גָאט םעד גנערּב
 !ךיא יװ ןרעװ ײז ןלָאז ןּוא
 ,ריד רַאפ זייּב רעײז לַא ןעמּוק לָא= ת

 יז ּוַצ ּוט ןּוא
 ,ןָאטעג רימ ּוצ טסָאה ּוד יװ יװַא
 - ;דניז עניימ עלַא רַאפ
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 ,ןצפיו עניימ ןענייז ליפ םורָאװ
 .קנַארק זיא ץרַאה ןיימ ןּוא

 סעּכ ןייז ןיא טָאג טָאה יװ! ב א
 !ןֹויִצ ןּופ רעטכָאט יד טנקלָאװרַאפ

 דרע רעד ּוצ למיה ןּופ ןפרָאװעגּפָארַא
 ,לארׂשי ןּופ טייקנייש יד
 לקנעּבסּופ ןייז ןָא טכַאדעג טינ ןּוא
 !סעּכ ןייז ןּופ גָאט ןיא

 תונמחר ןָא טכַארּבענמּוא טָאה טָאגי ב
 ;בקעי ןּופ ןעגנּוניֹוװ עלַא
 ןרָאצ ןייז ןיא טרעטשעצ
 ,הדּוהי רעטכָאט ןּופ ןעננוטסעפ יד
 ;דרע רעד ּוצ טכַארּבעג ײז
 !ןרַאה ענַײז ןּוא ךיירגיניק סָאד טכעװשרַאפ

 ןרָאצמירג טימ טקַאהעגּפָא טָאה רעי ג
 .;לארׂשי ןּופ ןרָאה ןצנַאג םעד
 טנַאה עטכער ןייז ןגיוצעגקירּוצ טָאה רע
 ,אנֹוׂש ןרַאפ ןּופ
 רעייפמַאלּפ ַא יװ בקעי ןיא טנערּבעג ןּוא
 .םּורַא דנּור טרעצרַאפ סָאװ

 ,אנֹוש ַא יװ ןגיוּב ןייז טנַאּפשעג טָאה רע+ ד
 ,טנייפ ַא יװ טנַאה רעטכער ןייז טימ טלעטשעג ךיז
 ;גיוא לּופ עקיטסּולג עלַא טענרהעג ןּוא
 ןֹיִצ רעטכָאט ןּופ טלעצעג ןיא
 .ןרָאצמירג ןייז רעייפ ַא יװ ןסָאנעגסױא רע טָאה

 ,אנֹוׂש ַא יװ ןרָאװעג זיא טָאנ' ה
 ;לארׂשי טכַארּבעגמּוא טָאה רע
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 ,ןצַאלַאּפ עריא עלַא טכַארּבעגמּוא
 ,ןעננוטסעפ ענייז טרעטשעצ
 הדּוהי רעטכָאט ײּב טרעמעג ןּוא
 .גָאלק ןּוא שינעגָאלק

 לדייּב ןייז ןטרָאג ַא יװ טקילפענּפָא טָאה רע ןּוא* ו
 ;טרָאלמַאז ןייז טרעטשעצ טָאה רע
 ןֹויִצ ןיא ןסענרַאפ טכַאמעג טָאה טָאג
 ,תּבש ַא ןּוא בוט-םוָי ַא
 ןרָאצמירג ןייז ןיא טכַארַאפ ןּוא
 .ןהֹּכ םעד ןּוא ךלמ םעד
 ,חּבומ ןייז טוָאלרַאפ טָאה טָאג
 ;םּוטקילײה ןייז ןפרָאװעגקעװַא
 אנֹוׂש םעד ןּופ טנַאה ןיא טרעפטנעעגרעּביא
 ;ןצַאלַאּפ עריא ןּופ ןרעיומ יד
 זיוה סטָאג ןיא טכַאמעג תולֹוק ןּבָאה יז
 ,בוט-םוי ַא ןיא יװ ױזַא

 ןרעטשעצ ּוצ טכַארטעג טָאה טָאג* ח
 ;ןֹיִצ רעטכָאט ןּופ רעיומ יד
 ,רונשטסעמ ַא ןגיוצעג טָאה רע
 ,ןעגנערּבּוצמּוא ןּופ טנַאה ןייז ןטלַאהעגּפָא טינ טָאה רע
 ;רעױמ יד ןּוא גנוטסעפ יד ןרעיורט טכַאמעג ןּוא
 .ןרָאװעג ןטינשרַאפ ײז ןענייז םענייא ןיא

 ,ןרעיוט עריא ןענייז דרע רעד ןיא ןעקנּוזעגנייַאי ט
 ;ןעלגיר עריא ןכָארּבעצ ןּוא טרעטשעצ טָאה רע
 ,רעקלעפ יד ןשיוװצ ןענייז ןרַאה עריא ןּוא ךלמ ריא
 ;הרֹוּת ןייק רעמ ָאטינ
 םיאיבנ עריא וליּפַא
 .טָאג ןּופ גנּואעז ַא טינ ןעניפעג

 י--+
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 ,ןגיײװש ןּוא דרע רעד ףיוא ןציז ײזו? י
 ,ןֹויִצ רעטכָאט ןּופ עטסטלע יד
 ,ּפָאק רעײז ףיוא ּביוטש ןָאטעגפױרַא ןּבָאה ײז
 ;קַאז טרּוגעגנָא ןּבָאה יז
 דרע רעד ּוצ ּפעק ערעײז טוָאלעגּפָארַא
 .םִיַלָשּורי ןּופ ןעיורפגנוי יד ןּבָאה
 ,ןרערט ןּופ סיוא ןעײג ןגיוא עניימוי כ

 ,ןענערּב דײװעגניא עניימ
 ,דרע רעד ףיוא ןסָאגעגסױא זיא רעּבעל ןיימ
 ;קלָאפ ןיימ רעטכָאט רעד ןּופ ךָארּב םעד ףיוא
 עקידעגיוז ןּוא רעדניק ענײלק לײװ
 .טָאטש ןּופ ןסַאנ יד ןיא ןשלח

 :סרעטּומ ערעײז ּוצ ןגָאז ײז=ל
 ?ןײװ ןּוא ןרָאק זיא ּוװ
 ענעגָאלשרעד יװ ןשֶלַח יז ןעוו
 ,טָאטש ןופ ןסַאג יד ןיא
 סיוא ךיז טסיג לעז רעײז ןעװ
 .סרעטּומ ערעײז ןּופ טסּורּב רעד ףיוא

 ?ןתודע ריד ךיא לָאז סָאװ:=מ
 ?םִיַלָשּורי רעטכָאט ,ןכײלג ריד ּוצ ךיא לָאז סָאװ
 ,ןטסײרט ךיד ןּוא ,ריד ּוצ ןכײלגרַאפ ךיא לָאז סָאװ
 ?ןֹויִצ רעטכָאט יורפגנוי
 -- ךָארּב ןייד זיא םי רעד יװ סיורג זַא
 ?ןלײה ךיד ןעק רעװ

 ןעזעג ריד ןּבָאה םיאיבנ ענײד'+ נ
 ,שינערַאנּפָא ןּוא טײקשלַאפ
 ,דניז ןייד טקעלּפטנַא טינ ןּבָאה יז ןּוא
 ;טּפַאשנעגנַאפעג ןייד ןרעקּוצמּוא
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 תואּובנ ןעזעג ריד ןּבָאה ײז ןּוא
 .ןשינעריפרַאפ ןּוא טײקשלַאפ ןּופ

 ,טנעה יד טימ ריד ףיוא ןשטַאּפ רעײגיײּברַאפ עלַא:*ס
 ּפָאק רעײז ןעלקָאש ןּוא ,ןרעצּומש ײז
 :םִיַלָשּורי רעטכָאט ףיוא
 ןפּורעג טָאה עמ סָאװ טָאטש יד סָאד זיא
 ,טײקנייש ןּופ ןיורק יד
 ?דרע רעצנַאג רעד ןּופ דיירפ יד

 ריד ףיוא ליומ רעײז טנפעעגויפ
 ;םיאנוָׂש עניײד עלַא ןּבָאה
 ;ןײצ יד ןצירק ןּוא ,ןרעצּומש ײז
 ;ןעגנולשעגנייַא יז ןּבָאה רימ :ןגָאז ײז
 ןּבָאה רימ סָאװ גָאט רעד זיא סָאד ,רָאװרַאפ

 ,םיא ףיוא טּפָאהעג
 - .טּבעלרעד ןּבָאה רימ ,טכײרגרעד ןּבָאה רימ

 ,טכַארטעג טָאה רע סָאװ ןָאטעג טָאה טָאגיזע
 טרָאװ ןייז טריפעגסיוא טָאה רע
 ;געט עקילָאמַא ןּופ טגָאזעגנָא טָאה רע סָאװ
 ,תונמחר ןָא טרעטשעצ טָאה רע
 ,ריד רעּביא אנֹוׂש םעד טיײרפרעד ןּוא
 .טנייפ ענד ןּופ ןרָאה םעד טכיײהרעד

 :טָאג ּוצ ןעירשעג טָאה ץרַאה רעיײז?צ
 ,ןֹויִצ רעטכָאט ןּופ רעיומ
 ןרערט ןעניר זָאל
 ;טכַאנ ןּוא גָאט ,ךייט ַא יװ
 ,ּורּפא ןייק ןּבעג טינ ךיז טסלָאז
 .לּפַאנױא ןײד ךיז לָאז ןליטש טינ
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 ,טכַאנ רעד ןיא יירש ,ףיוא ײטשײק
 ;ןכַאװטכַאנ יד ןּופ ּבײהנָא ןיא
 ,ץרַאה ןייד רעסַאװ יװ סיוא סינ
 ;טָאג ןּופ םינּפ םעד רַאפ
 ,םיא ּוצ טנעה עניײד ףיוא ּבײה
 רעדניק עניילק עניײד ןּופ תושפנ יד רַאפ
 רעננּוה ןּופ ןשלח סָאװ
 .ןסַאג קע עלַא ןיא
 קּוק ןּוא ,טָאג עיר

 !ןָאטעג סנױזַא טסָאה ּוד ןעמעוו
 ,טכּורפ רעײז ןסע רעּבײװ ןפרַאד
 ?עטלטרעצעג רעדניק
 טָאג ןּופ םּוטקילײה ןיא ןרעװ טײטעג ףרַאד
 ?איבנ רעד ןּוא ןהֹּכ רעד

 ןסַאג יד ןיא דרע רעד ףיוא::ש
 ;גנּוי ןּוא טלַא ןגיל
 םירּוחּב עניימ ןּוא ךַאלדיײמ עניימ
 ;דרעװש ןּופ ןלַאפעג ןענייז
 ;ןרָאצ ןייד ןּופ גָאט ןיא טעגרהעג טסָאה
 .תונמחר ןָא ןטכָאשעג

 בוט-םוי ַא ףיוא יװ ןפּורעג טסָאה?ת
 ;םּורַא ןּופ ןשינעקערש עניימ
 ןרָאצ סטָאג ןּופ גָאט ןיא ןעװעג טינ ןּוא
 ;רענעּבילּבעג ןּוא רענענורטנַא ןייק
 ,טכַארּבעגפיוא ןּוא טלטרעצעג ּבָאה ךיא סָאװ יד
 .טדנעלרַאפ אנֹוׁש ןיימ טָאה יז

 ז 8

 ןייּפ ןעזעגנָא טָאה סָאװ ןַאמ רעד ןיּב ךיאי ג
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 .ןרָאצ ןייז ןּופ טּור רעד ךרּוד
 ןייג טכַאמעג ןּוא טריפעג ךימ טָאה רע
 .טייקיטכיל טינ ןּוא שינרעטצניפ ןיא
 רעדיװ ןּוא רעדיװ רימ ןגעק ,רָאװרַאפ
 ,גָאט ןצנַאג ַא טנַאה ןייז רע טרעק

= 

 ,טיוה ןיימ ןּוא שיײלפ ןיימ טרעצענּפָא טָאה רע;
 .רענייּב עניימ ןכָארּבעצ טָאה רע
 טלגנירעגמּורַא ןּוא ,טױּבַאּב ךימ טָאה רע
 .שינרעטַאמ טימ ןּוא טפיג טימ
 ,ןשינכשֹוח ןיא טצעזעגנײרַא ךימ טָאה רע*
 .ןָא גנַאל ןּופ םיתמ יװ

 נ

 ,ןײגסױרַא טינ ןעק ךיא זַא ,טמַאצרַאפ ךימ טָאה רעז
 ,טייק ןיימ טכַאמעג רעווש טָאה רע
 ,ףור ןּוא יירש ךיא ןעװ וליפַא
 .הליפּת ןיימ רע טרַאּפשרַאפ
 ,רענייטש טימ ןגעװ עניימ טמַאצרַאפ טָאה רע?
 ,טמירקרַאפ ןגעטש עניימ טָאה רע

 ד

 ,רימ רע זיא רעּב רעקידרעיול ַאי
 .שינעגרָאּברַאפ ןיא ּבײל ַא
 ןסירעצ ךימ ןּוא ,ןגעװ עניימ טרעקענּפָא טָאה רעיי

 .טכַאמעג ךימ רע טָאה טסיװ
 ,ןגיוּב ןייז טנַאּפשעג טָאה רע

 .לייפ רעד ּוצ ליצ ַא רַאפ טלעטשעג ךימ ןּוא
 ה

 ,ןרינ עניימ ןיא טוָאלעגנײרַא טָאה רע;
 .לטייּבלײפ ןייז ןּופ ןיז יד
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 ,קלָאפ ןצנַאג ןיימ ייּב רעטכעלעג ַא ןרָאװעג ןיּב ךיא'+
 .גָאט ןצנַאג ַא דילטָאּפש רעייז
 ,ןשינרעטיּב טימ טעזעגנָא ךימ טָאה רע

 יי טימ טקיטעועג ךימ

 ,ןייצ עניימ ךַאלדניײטש טימ טאב טָאה רע ןּואגי
 .שַא ןיא טרעגלעוװעג ךימ טָאה רע

 ,דירפ ןּופ ןסיוטשרַאפ זיא לעז ןיימ ןּואוז
 .סטּוג ןָא ןסעגרַאפ ּבָאה ךיא

 ,טײקרַאטש ןיימ זיא ןרָאלרַאפ :גָאז ךיא ןּוא;*
 .טָאג ןּופ גנונעּפָאה ןיימ ןּוא

 ו

 ,שינעלגָאװ ןיימ ןּוא ןייּפ ןיימ ןּופ גנּונָאמרעד ידי
 ,טיורקרעטיּב ןּוא טּומרעװ זיא
 לעז ןיימ ךיז טנָאמרעד ןענָאמרעדי

 .רימ ןיא ךיז טנייּב יז ןּוא
 ,ןצרַאה ןיימ ּוצ ךיא רעפטנע סָאד:נ

 :ןרַאה ךיא ּוט םּורד
 ח

 ,ןעגנַאגעגסױא טינ ןענײז טָאג ןּופ םידסח יד זַא
 ;תונמחר ןייז ךיז טָאה טקידנעעג טינ זַא
 ;ןגרָאמירפ עלַא יינ ןענייז יי

 .טפַאשיײרט ןיײד זיא סיורג
 ,לצז ןיימ טנָאז ,קלח ןיימ זיא טָאג;

 .םיא ּוצ ךיא ףָאה םּורד
 ט

 ;םיא ףיוא ןרַאה סָאװ יד ּוצ טָאג זיא טו
 .ןכּוז םיא טּוט סָאװ לעז רעד ּוצ
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 רענעגיוװשרַאפ ַא ןרַאה לָאז עמ זיא טוי
 .טָאג ןּופ העּושי רעד ףיוא

 ,ןשטנעמ ַא רַאפ זיא טּוגײז
 ;טנגּוי ןייז ןיא ךָאי םעד ןגָארט לָאז רע זַא

5 

 ,ןגיײװש ןּוא ןײלַא ןציז לָאז רע
 ;םיא ףיוא טגײלעגפיורַא טָאה עמ ןעװ
 ,ליומ ןייז ׁשַא ןיא ןגײל לָאז רעי

 ;ןַארַאפ גנּונעפָאה ַא זיא רשפא
 ,רעגעלש ןייז ּוצ קַאּב יד ןּבעג לָאז רע+י

 .דנַאש טימ ןטעז ךיז לָאז רע
2 

 קיּבײא ףיוא טינ םורָאװ:
 ;טָאג טזָאלרַאפ
 ,טרעמּוארַאפ טָאה רע ּביוא םורָאװ
 .םידסח עסיורג ענייז טול רעּבָא רע טמירַאּברעד
 ,רע טקינייּפ ןצרַאה ןייז ןּופ טינ םורָאװי

 ..רעדניקנשטנעמ יד טרעמּוארַאפ ןּוא
 ֹל

 סיפ ענייז רעטנּוא ןקירד ּוצ+
 ,דרע רעד ןּופ ענעגנַאפעג עלַא

 ,ןַאמ ַא ןּופ טּפשמ םעד ןנייּברַאפ ּוצ**
 ;ןטשרעּבױא םעד ןּופ םינּפ םעד רעדיװרעד זיא

 ,גירק ןייז ןיא ןשטנעמ ַא ןעדווירק ּוצ*
 .ןעז טינ טָאג ליוװ סָאד

 ּמ

 ,ןעשעג לָאו סע ןּוא ,ןסיײה ןעק סָאװ רעד זיא רעװַײז
 ?ןלױפַאּב טינ טָאה טָאג זַא
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 סױרַא ליומ סנטשרעּביוא ןּופ טינ טמּוק;י
 ?סטּוג סָאד ןּוא סטכעלש סָאד
 ?שטנעמ רעקידעּבעל ַא ןגָאלקַאּב ךיז ןעק סָאװיי

 ?דניז ענייז עלַא ייּב ןַאמ ַא
 נ

 ,ןגעװ ערעזדנּוא ןשרָאפ ןּוא ןכּוזכָאנ רימָאל*י
 .טָאג ּוצ ןרעקמּוא ךיז רימָאל ןּוא
 טנעה יד ףיוא ץרַאה רעזדנּוא ןּביײהפיוא רימָאל+י

 .למיה ןיא טָאג ּוצ
 ;טקינעּפשרעדיװ ןּוא ןכָארּברַאפ ןּבָאה רימי

 ?ןּבעגרַאפ טינ ּוד טסליוו
 ֹס

 ,טנָאיעגכָאנ ודנּוא ןּוא ,ןרָאצ טימ טקעדַאּב ךיז טסָאה+*
 ;תונמחר ןָא טעגרהעג טסָאה
 ,ןקלָאװ ַא טימ טקעדַאּב ךיז טסָאה+

 .ןייגכרּוד טינ לָאז הליפּת ןייק זַא
 טכַאמעג ודנּוא ּוטסָאה טסימ ןּוא טיוק+

 .רעקלעפ יד ןשיװצ
 ּפ

 זדנּוא ףיוא ליומ רעיײז ןּבָאה טנפעעג4*
 .םיאנוָׂש ערעזדנּוא עלַא

 ,זדנּוא ףיוא ןעמּוקעג זיא ּבּורג ַא ןּוא ליורג ַא+י
 ."ךָארּב ַא ןּוא גנוטסיװרַאפ ַא
 גיוא ןיײמ ןעניר טּוט רעסַאװ ןכעּב*

 .קלָאפ ןיימ רעטכָאט רעד ןּופ ךָארּב םעד ףיוא
 ע

 ,ןליטש טינ ךיז ליו ןּוא ,טסיג גיוא ןיימיי
 ,רעהפיוא ןַא ןָא
 .רֶבָׁשַהְו תאֵשַה תַחַפְו דַחַּפ :ליּפשטרָאװ ײ



 15 הכיא 61--50 ג

 למיה ןּופ טָאג ויּב*
 .ןעז ןּוא ןגול טעװ
 ,לעז ןיימ ײװ טּוט גיוא ןיימ:

 .טָאטש ןיימ ןּופ רעטכעט עלַא םּוא
 צ

 טגָאיעג ךימ ןּבָאה לגיופ ַא יװ ןגָאנ
 .םיאנוָׂש עקיטסיזמּוא עניימ
 ,ןּבעל ןיימ ּבּורג ןיא ןטינשרַאפ ןּבָאה יי

 .רימ ףיוא ןפרָאװעג ײז ןּבָאה רענייטש ןּוא
 ,ּפָאק ןיימ ףיוא טציילפעג ןּבָאה ןרעסַאװ=+

 .ןטינשרַאפ ןיּב ךיא :טגָאזעג ּבָאה ךיא
 ק

 ,הוהי ,ןעמָאנ ןייד ןפּורעג ּבָאה ךיא*
 .ּבורג רעטשרעטנּוא רעד ןּופ
 ,לוָק ןיימ טרעהעג טסָאה*י

 ;ץפיז ןיימ פ רעוא ןײד ןליוהרַאפ טינ ּוטסלָאז
 .יירשעג ןיימ ןּופ

 ,ןפּור ךיד געלפ ךיא סָאװ גָאט ןיא טנענעג טסָאהײ
 .ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז :טגָאזעג טסָאה

 ר

 ,לעו ןיימ ןּופ גירק יד ,טָאג ,ןעמּונעגנָא ךיז טסָאהי
 .ןּבעל ןיימ טוײלעגסױא טסָאה
 ,עדווירק ןיימ ,טָאג ,ןעזעג טסָאה*

 .טּפשמ ןיימ טּפשמ
 ,המקנ עצנַאג רעײז ןעזעג טסָאהײ

 .רימ ףיוא תובשחמ ערעײז עלַא
 ּש

 ,טָאג ,גנורעטסעל רעײז טרעהעג טסָאה'ז
 ;רימ ןגעקַא תובשחמ ערעײז עלַא
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 טנייפ עניימ ןּופ ןּפיל יד
 .גָאט ןצנַאג ַא רימ ןגעקַא ןטכַארט רעיײז ןּוא
 -ןיײטש רעיײז ןּוא ןציז רעייז עו

 .דילטָאּפש רעײז ןיּב ךיא
 ת

 גנוטלעגרַאפ ַא ,טָאג ,ןרעקמּוא יז טסלָאזי+
 .טנעה ערעײז ןּופ םיׂשעמ יד טול
 --שינעלּודצרַאה ןּבעג יז טסלָאוי*

 !יײז ףיוא הללק ןײד
 ,ןרָאצ טימ ןגָאי יז טסלָאזיי

 .טָאג ןּופ ןעלמיה יד רעטנּוא ןּופ ןקיליטרַאּפ יז ןּוא

 ,דלָאג סָאד טלקנוטרַאפ זיא יו: ד א
 ;דלָאגנייפ ערעייט סָאד ןטיּברַאפ

 ןטָאשעצ רענייטש עקילײה יד
 !ןסַאג קע עלַא ןיא

 ,ןֹויִצ ןופ רעדניק ערעײט ידי ב
 -ןגיוװעג דלָאגניג טימ
 ,גירק ענעמייל רַאפ טנכערעג ײז ןענייז יו
 !טנעה סרעּפעט ַא ןּופ טכַאמעג

 ,טסּורּב יד סיוא ןעיצ ןלַאקַאש וליפַא* ג
 ,עננוי ערעײז ןגיוז ןּבינ
 ;ןרָאװעג רזכַא ןַא זיא קלָאפ ןיימ רעטכָאט יד
 .רּבדמ רעד ןיא ןעלגיופסיורטש יװ ױזַא

 טּפעלקעגּוצ זיא ןקידעגיוז םעד ןּופ גנּוצ יד+ ד
 ;טײקיטשרָאד ןּופ ןעמּוג ןייז ּוצ
 ,טיורּב ןטעּב רעדניק עניילק
 .ּפָא טינ יז טכערּב רענייק ןּוא
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 ;ןויּפש ערעײט ןסע ןגעלפ סָאװ יד* ה
 ;ןסַאג יד ןיא טסיװ ןעניז
 טיורלימרעװ ןיא ענעגיוצרעד יד
 .סנפיוהטסימ ּוצ ךיז ןעילּוט

 קלָאפ ןיימ רעטכָאט רעד ןּופ דניז יד םורָאװ* ו
 ,םֹודס ןּופ אטח רעד יװ רעסערג זיא
 ,עגר ַא ןיא יװ ןרָאװעג טרעקעגרעּביא זיא סָאװ
 .ריא ףיוא ןלַאפעג טינ ןענייז לָאמּוצ טנעה ןּוא

 ,יינש ןופ רערעטיול ןעװעג ןעניײז ןטשריפ עריאז ז
 ,ךלימ ןּופ רעסײװ
 ;ןלערַאק ןּופ ביל ןפיוא רעטלטיורעג
 .טלַאטשעג רעײז ןײטשריּפַאס

 ,ןעוסיוא רעײז זיא ליוק ןּופ רערעטצניפ* ח
 ;סַאג רעד ףיוא ןענעקרעד ּוצ טינ ןעניײז יז
 ,רענייּב ערעײז ּוצ טּפעלקעגּוצ זיא טיוה רעײז
 .ןרָאװעג יז זיא ץלָאה יװ טרַאדעגנייַא

 ,דרעוװש ןּופ ענעגָאלשרעד יד זיא רעסעּבי ט
 ,רעגנּוה ןּופ ענעגָאלשרעד יד יװ
 ,ענעמּונעגכרּוד סיוא ןעײג יז סָאװ
 .דלעפ ןּופ טכּורפ ַא ןָא

 סרעטּומ עקידמערַאּברעד ןּופ טנעה יד:* י
 ;רעדניק ערעײז טכָאקעג ןּבָאה
 ,ןעװעג זיײּפש םּוצ ײז ןענייז ײז
 .קלָאפ ןיימ רעטכָאט רעד ןּופ ךָארּב םעד ןיא
 ,סעּכ ןייז טוָאלעגסױא טָאה טָאג; כ

 ;ןרָאצמירג ןייז ןסָאגעגסױא
 ,ןֹויִצ ןיא רעייפ ַא ןדנּוצעגנָא טָאה רע ןּוא
 .ןטסעפטנּורג עריא טרעצרַאפ טָאה סע ןּוא
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 ,דרע רעד ןּופ םיכלמ יד ןּבָאה טּביױלגעג טינ:=ל
 ,טלעװ רעד ןּופ רעניֹוװַאּב עלַא ןּוא
 ןעמוק טעװ אנֹוׂש ַא ןּוא רעקירד ַא זַא
 ;םִיַלָשּורי ןּופ ןרעיוט יד ןיא

 ,םיאיבנ עריא ןּופ דניז יד ןגעוו ןּופ:*מ
 ,םינהֹּכ עריא ןּופ ןכערּברַאפ יד
 עטכערעג ןּופ טּולּב ןּבָאה סָאװ
 ,ריא ןיא ןסָאגרַאפ

 ,ןסַאג יד ןיא עדנילּב יװ ןעלגָאװ ײז:+ נ
 ,טּולּב ןיא טכירעגנייַא ןענייז ײז
 ןרירנָא טינ ךיז ןעק עמ ויּב
 .ערעײז רעדײלק יד ןָא

 יואמט !ּפָא ךייַא טרעק,*ס
 יז ּוצ ןעמ טפּור
 !ּפָא ךייַא טרעק !ּפָא ְךייַא טרעק;
 !ןרירנָא טינ ךיז טלָאז ריא
 ;ןעלגָאװ ןּוא ןעילפ יז תעּב
 :רעקלעפ יד ןשיװצ טגָאז עמ
 .ןטלַאהפיוא טינ רעמ ךיז ןרָאט ײז

 ,טלײטעצ יז טָאה טָאג ןּופ ןרָאצ רעדייפ
 ;ןקּוקנָא טינ רעמ יז ליװ רע
 ,טניושעג טינ ןעמ טָאה םינהֹּכ
 .טקילעוטײלעג טינ ןעמ טָאה םינקז

 סיוא ץלַא ךָאנ ןעײג ןגיוא ערעודנּואיע
 ;ףליה רעקיטשינ רעודנּוא ךָאנ
 טקוקעגסיוא רימ ןּבָאה קּוקסיוא רעזדנּוא ןיא
 .ןפלעה טינ ןעק סָאװ קלָאפ ַא ףיוא

 טי

0 1 
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 ,יטירט ערעזדנוא ךָאנ טריּפש עמייצ
 ;ןסַאג ערעודנּוא ףיוא ןייג טינ ןענעק רימ זַא
 ;געט ערעזדנוא ןענייז לּופ ,ףוָס רעודנּוא זיא טנָאנ
 .ףוָס רעזדנּוא זיא ןעמּוקעג ,ָאי

 רעגָאיכָאנ ערעזדנוא ןענייז רעקנילפ:ייק
 ;למיה ןּופ סרעלדָא יד יװ
 ,טנָאיעג ודנּוא ײז ןּבָאה גרעּב יד ףיוא
 .זדנוא ףיוא טרעיולעג ײז ןּבָאה רּבדמ ןיא

 ןּופ רעטּבלַאזעג רעד ,זָאנ רעזדנּוא ןּופ םעטָא רעדיר
 ,טָאג

 ;רעּבירג ערעײז ןיא ןרָאװעג ןעגנַאפעג זיא
 ןטָאש ןייז ןיא :טנָאזעג ןּבָאה רימ סָאװ ,רעד
 .רעקלעפ יד ןשיװצ ןּבעל רימ ןלעװ

 ,םֹודָא רעטכָאט ,ךיז יײרפ ןּוא ןָא לעװקיש
 ;ץּוע דנַאל ןיא טסניֹוװ סָאװ ּוד
 ,סוָּכ רעד רעּבירַא טעװ ךיוא ריד ּוצ
 .ןקעדּפָא ךיז ןּוא ,ןרעװ רוּכיש טסעװ
 ,ןֹויִצ רעטכָאט ,דניז ןייד זיא טקידנעעגי ת

 ;ןּבײרטרַאפ טינ רעמ ךיד טעװ רע
 ,םֹודָא רעטכָאט ,ךערּברַאפ ןייד ןענָאמרעד טעװ רע
 .דניז ענייד ןקעלּפטנַא טעװ רע

 ,זדנּוא ּוצ ןעשענ זיא סָאװ ,טָאג ,קנעדעג' ה
 .דנַאש רעודנּוא עז ןּוא קּוק

 ,עדמערפ ּוצ ןעגנַאגעגרעּביא ויא הלחנ רעזדנּוא?
 .ערעדנַא ּוצ רעזייה ערעזדנוא
 ,רעטָאפ ַא ןָא ןרָאװעג םימֹותי ןענייז רימי
 .תונמלַא יװ סרעטּומ ערעזדנּוא
 .ּוניֵדְעִצ -- ּודָצ :ליּפשטרָאװ *
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 ,טלעג רַאפ רימ ןקנירט רעסַאװ רעודנּוא+
 .טלָאצעג רַאפ ןָא ודנּוא טמּוק ץלָאה רעזדנּוא
 ,טנָאיעג רימ ןרעװ ןקַאנ רעזדנּוא ףיוא
 .טּורַאּב טינ טרעװ ודנּוא ןּוא ,דימ ןענייז רימ
 ,טקערטשעגסיוא טנַאה ַא רימ ןּבָאה םִיַרצִמ ּוצֹי

 | .ןטעז ּוצ טיורּב טימ ךיז -- רּוׁשַא ּוצ
 / רעמ ןענייז ןּוא ,טקידניזעג ןּבָאה ןרעטלע ערעזדנואז

 | ,ָאטינ
 .ןכערּברַאפ ערעײז ןגָארט רימ ןּוא
 ,ודנוא רעּביא ןקיטלעװעג טכענק*
 | .טנַאה רעײז ןּופ רעויילסיוא ןייק ָאטינ
 רעודנּוא רימ ןגירק ןּבעל רעודנּוא ןלעטשנייַאו טימי

 ,טיורּב
 .רּבדמ ןּופ דרעװש רעד ןגעװ ןּופ
 ,ןוויוא ןַא יװ טילג טוה רעזדנּואי

 .רעגנּוה ןּופ ןעגנּונערּב יד ןגעו ןּופ
 ,ןֹויִצ ןיא טגיניײּפעג ןעמ טָאה רעּבײװיז

 .הדּוהי ןּופ טעטש יד ןיא ןעיורפגנּוי
 ;טנַאה רעײז ןּופ ןרָאװעג ןעגנַאהעג ןענייז ןרַאה;י

 .ןרָאװעג טניושעג טינ ןעניײז םינקז ןּופ רעמינּפ
 ,ןגָארטעג רענייטשלימ ןּבָאה טײלעגנּוייי

 .טלכיורטשעג ץלָאה רעטנוא ןּבָאה ךַאלנניא ןּוא
 ,טרעהענפיוא רעיוט ןּופ ןּבָאה םינקז;+

 .גנַאזעג רעײז ןּופ טײלעגנּוי
 .ןצרַאה רעזדנּוא ןּופ דיירפ יד טָאה טרעהענפיוא

 .ץנַאט רעודנּוא רעיורט ןיא זיא טרעקרַאפ
 ;ּפָאק רעזדנוא ןּופ ןיורק יד זיא ןלַאפעגיי

 .טקידניזעג ןּבָאה רימ םורָאװ !זדנּוא ײװ
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 ,ץרַאה רעודנּוא קנַארק זיא רַאפרעד:י
 ;ןגיױא ערעודנּוא רעטצניפ ןענייז םעד רעּביא
 --טסיוו זיא סָאװ ןֹויִצ גרַאּב םעד רעּביא:

 .םיא ףיוא םּוא ןעיײג סקיפ
 ,קיּבײא טסנָארט ,טָאג ,וד:

 ,תורֹוד-רֹוד ףיוא זיא ןָארט ןײד
 ,קידנעטש ףיוא ודנוא ּוטסעגרַאפ סָאװרַאפ

 ?געט עגנַאל ףיוא זדנּוא טסוָאלרַאפ
 ךיז רימָאל ןּוא ,טָאג ,ריד ּוצ םּוא ודנוא רעקי

 ;ןרעקמּוא
 ;לָאמַא יװ געט ערעזדנוא ײנַאּב
 ,טכַארַאפ זדנּוא ּוטסָאה ןטכַארַאפ ּביױא םורָאװ

 .רָאג זיּב ודנּוא ףיוא טנרעצעג רעּבָא ּוטסָאה

 ,ןרעקמּוא ךיז רימָאל ןּוא ,טָאג ,ריד ּוצ םּוא זדנּוא רעק
 .לָאמַא יו געט ערעזדנוא יינַאּב
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 תֶלֶהֹק

 םעד ,ןדוד ןּופ ןּוז םעד תַלֶהְק ןּופ רעטרעװ ידי א
 .םִיַלָשּורי ןיא ךלמ

 ,תלהק טגָאז ,ןטיײקיטשינ ןּופ טייקיטשיני
 .טייקיטשינ זיא ץלַא ,ןטייקיטשינ ןּופ טייקיטשינ
 ימ רעצנַאג ןייז ןּופ שטנעמ רעד טָאה ץּונ ַא רַאפ סָאװי
 ?ןּוז רעד רעטנּוא ךיז טימ רע סָאװ
 ,טמּוק רוָד ַא ןּוא טייגרַאפ רוָד ַאי
 .קיּבײא טײטשַאּב דרע יד ןּוא
 ,רעטנּוא טייג ןּוז יד ןּוא ,ףיוא טײג ןּוז יד ןּוא;
 .ףיוא טייג יז ּוװַא טרָא ריא ּוצ טגָאי ןּוא
 ,םורָד ןייק טייג טניװ רעד"

 ,ןופצ ןייק ךיז טײרדרַאפ ןּוא
 ,רע טייג םּורַא דנּור ,םּורַא דנו";
 .טניװ רעד םּוא ךיז טרעק ןעײרדעג ענייז ּוצ ןּוא
 ,םי םּוצ ןעײג ןכײט עלַאי
 ;לּופ טינ טרעװ םי רעד ןּוא
 ;ןעיײג ןכייט יד ןיהּוװ טרָא םעד ּוצ
 .רעדיװ ײז ןעייג ןיהַא
 ,דימ ןרעװ רעטרעװ עלַא

 ;ןדערסױרַא טינ סע ןעק שטנעמ ןייק
 ,טַאו ןקּוקנָא טינ ךיז ןעק גיוא סָאד
 .לּופ ןרעהנָא טינ ךיז ןעק רעוא סָאד ןּוא
 ,ןייז טעװ סָאד ןעװעג זיא סָאװ'

 ,ןעשעג טעװ סָאד ןעשעג זיא סָאװ ןּוא
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 .ןּוז רעד רעטנּוא סיינ ןייק ָאטינ ןּוא
 ;ףיורעד טגָאז עמ סָאװ ךַאז ַא ןַארַאפײי

 ;סינ ַא זיא סָאד ,עז
 ןטייצ עטלַא ןיא ןעװעג ןיוש סע זיא
 .ודנּוא רַאפ ןעװעג ןענייז סָאװ
 ,עקידרעירפ יד ןּופ רכֵז ןייק ָאטיניי

 ,ןייז טשרע ןלעװ סָאװ עקידרעטעּפש יד ןּופ ןּוא
 ,ןייז טינ רכֵז ןייק טעװ ײז ןּופ ךיוא
 .רעטעּפש ךָאנ ןייז ןלעװ סָאװ יד ןשיװצ

 ןיא לארׂשי רעּביא ךלמ ַא ןעװעג ןיּב תלהק ךיאי* !
 ןכּוז וצ ץרַאה ןיימ ןּבעגעגּפָא ּבָאה ךיא ןּוא* .םִיַלָשּורי
 רעטנּוא טעשעג סָאװ ץלַא ןגעװ המכח טימ ןשרָאפ ּוצ ןּוא
 טָאה טָאג סָאװ ןינע רעטכעלש ַא ויא סָאד .ןעלמיה יד
 .טימרעד ןעמענרַאפ ּוצ ךיז ,רעדניקנשטנעמ יד ןּבענעג
 רעטנוא ןָאטעג ןרעװ סָאװ ןשינעּוט עלא ןעזעג ּבָאה ךיא:!
 ;שינעגָאיטניװ ןּוא טײקיטשינ יא ץלַא טשרע ,ןּז רעד
 רעלעפ ַא ןּוא ,ןכײלגסױא טינ ןעק עמ סָאװ טייקמורק ַא*
 .ןרעװ טכַאמעג טּוג טינ ןעק סָאװ

 טָא :ןגָאז ּוצ ױזַא ןצרַאה ןיימ טימ טהנעטעג ּבָאה ךיא:*
 עלַא רעדיײא רעמ ןּוא רעסערג המכח טַאהעג ךיא ּבָאה
 ץרַאה ןיימ ןּוא ,םִיַלָשּורי ןיא רימ רַאפ ןעװעג ןענייז סָאװ
 ּבָאה ךיא ןּוא" .טפַאשנעק ןּוא המכח ליפ ןעזעג טָאה
 ךױוא ,המכח ןיײטשרַאפ ּוצ ץרַאה ןימ ןּבעגענּפָא
 ןרָאװעג רָאװעג ךיא ןיּב-טײקשירַאנ ןּוא תעגושמ ןייטשרַאפ
 .שינעגָאיטניװ זיא ךיוא סָאד זַא

 ,סָארדרַאּפ ליפ ויא המכח ליפ ןיא םורָאװ!*
 .קָאטײװ ןעמ טרעמ ,טפַאשנעק ןעמ טרעמ ןּוא
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 ,טשרָאקַא םּוק :ןצרַאה ןיא רימ יײּב טגָאזעג ּבָאה ךיאי ב
 ;גָאטליוװ ּבָאה ןּוא ,דיירפ טימ ןװּורּפ ךיד ךימָאל

 ּבָאה רעטכעלעג ףיוא* .טיײקיטשינ זיא ךיוא סָאד טשרע
 יז טּוט סָאװ :דיירפ ףיוא ןּוא ;ענּושמ זיא סע :טגָאזעג ךיא
 ּוצ ןצרַאה ןיא רימ ייּב טרעלקעגסיוא ּבָאה ךיא* ?ףיוא
 ךיז לָאז ץרַאה ןיימ יא זַא ,ןײװ טימ ּבײל ןיימ ןעיצרַאפ
 ,טײקשירַאנ ןָא ןטלַאה ךימ לָאז ךיא יא ,המכח טימ ןריפ
 רעדניקנשטנעמ יד רַאּפ רעסעּב זיא סָאװ ןעז לעװ ךיא ויּב
 ןופ געט עטליײצעג יד ןיא למיה ןרעטנּוא ןָאט ןלָאז ײז זַא
 ;ןכַאז עסיורג ןָאטעגפיוא רימ ּבָאה ךיא* .ןּבעל רעײז
 טצנַאלפעג רימ ּבָאה ךיא ,רעזייה טיױּבעג רימ ּבָאה ךיא
 רעדעס ןּוא רענטרעג טכַאמעג רימ ּבָאה ךיא* ;רענטרעגנײװ
 ײלרעלַא ןּופ רעמױּב ײזו ןיא טצנַאלּפעגניַא ןּוא
 ןעקנירטּוצנָא ןֿכײטרעסַאװ טכַאמעג רימ ּבָאה ךיא' .תוריּפ
 .רעמיוּב טימ טצָארּפש סָאװ דלַאװ ןקיסקַאװ םעד ײז ןּופ
 ןוא ,ןטסניד ןּוא טכענק טפױקעגניַא ּבָאה ךיאי
 רעדניר ןּופ סנגיײא ןַא ךיוא ;טַאהעג ךיא ּבָאה ענערָאּבעגזױה
 ןענייז סָאװ עלַא ןּופ רעמ ,טַאהעג ךיא ּבָאה ךס ַא ףָאש ןּוא
 טלמַאזעגנָא רימ ּבָאה ךיא* .םִיַלָשּורי ןיא רימ רַאפ ןעװעג
 .תונידמ ןּוא םיכלמ ןּופ ןצַאש ןּוא ,דלָאג ןּוא רעּבליז ךיוא
 ןוא ,סנירעגניז ןּוא סרעגניז טפַאשעגניַא רימ ּבָאה ךיא
 ןואי .רעּבײװ ףיוא רעּבײװ ,רעדניקנשטנעמ ןּופ םינּונעּת
 עלַא ןּופ רעמ טנָאמרַאפ ּבָאה ןּוא רעסערג ןעװעג ןיּב ךיא
 ןיימ זיא ךיוא ;םִיַלָשּורי ןיא רימ רַאפ ןעװעג ןענייז סָאװ
 ןּבָאה ןגיוא עניימ רָאנ סָאװ ןּוא* .ןענַאטשענײּב רימ המכח
 טינ ּבָאה ךיא ;טרענימעג טינ יז ןּופ ךיא ּבָאה ,טגנַאלרַאּפ
 ץרַאה ןיימ טרעיינ ,דיירפ ןייק ןּופ ץרַאה ןיימ ןטימרַאּפ
 סָאד םורָאװ ,ימ רעצנַאג ןיימ טימ ןָאטעג ליֹוװ ךיז טָאה
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 ךיא רעֶּבָאי= .ימ רעצנַאג ןיימ ןּופ קלח ןיימ ןעװעג זיא
 עניימ סָאװ ןעּוטפיוא עניימ עלַא ףיוא טקּוקעגמּוא ךיז ּבָאה
 ּבָאה ךיא סָאװ ימ רעד ףיוא ןּוא ,ןָאטעגפיוא ןּבָאה טנעה
 טיײקיטשינ ץלַא טשרע ,ןָאטּוצפיוא סָאד ידּכ טימעג ךימ
 רעד רעטנּוא סױרַא טמּוק טשינרָאג ןּוא ,שינעגָאיטניװ ןּוא
 .ןּוז

 ןוא המכח ןקּוקַאּב וצ טרעקעג ךימ ּבָאה ךיא ןּוא*
 רעד ןָאטּפיוא ןעקנ סָאװ םורָאװ ;טײקשירַאנ ןּוא תעגושמ
 טָאה עמ סָאװ סָאד זיולּב ?ךלמ ןכָאנ טמּוק סָאװ שטנעמ
 הלעמ יד זַא ןעזעננייַא ּבָאה ךיא ןּוא= .ןָאטעג רעירפ ןיוש
 ןופ הלעמ יד יװ ױזַא זיא טײקשירַאנ רעּביא המכח ןּופ
 .שינרעטצניפ רעּביא טיײקיטכיל

 ,ּפָאק ןיא ןגיוא ענייז טָאה םכח רעד:*
 .רעטצניפ רעד ןיא טייג רַאנ רעד ןּוא

 יײז טפערט ףַארט ןייא זַא טקרעמעג ךיוא ּבָאה ךיא רעּבָא
 ױזַא :ןצרַאה ןיא רימ ייּב טגָאזעג ּבָאה ךיא ןּוא* .ןעמעלַא
 טנייה ,ןפערט ךימ ךיוא טעװ ױזַא ןרַאנ םעד טפערט סע יװ
 ּבָאה ךיא ןּוא ?רעגילק ןעװעג ךיא ןיּב ןעד סָאװ ךָאנ
 .טײקיטשינ ויא ךיוא סָאד וַא ,ןצרַאה ןיא רימ ייּב טהנעטעג
 טינ טּבַײלּב ןרַאנ םעד ןּופ יװ ױזַא םכח םעד ןּופ םורָאװ;*
 טעװ געט עקידעמּוק יד ןיא לַײװ ;קיּבײא ףיוא רכֵז ןייק
 יװ ױזַא ?םכח רעד טּברַאטש יװ ןּוא ;ןסעגרַאפ ןייז ץלַא
 ,ןּבעל סָאד ןגָארקעג טנייפ ּבָאה ךיא ןּוא= .רַאנ רעד
 סָאװ גנואעשעג יד טכעלש ןעמּוקעגסיוא זיא רימ םורָאװ
 ןוא טייקיטשינ זיא ץלַא לײװ ,ןּוז רעד רעטנּוא טעשעג
 .שינעגָאיטניװ

 סָאװ ימ עצנַאג ןיימ ןגָארקעג טנייפ ּבָאה ךיא ןּוא;*
 ךיא וַא ידּכ ,ןּו רעד רעטנּוא ףיורעד ךימ ימ ךיא
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 .רימ ךָאנ ןייז טעװ סָאװ ןשטנעמ ַא ּוצ ןזָאלרעּביא סע וּומ
 ?רַאנ ַא רעדָא םכח ַא ןייז טעװ רע ּבױא סײװ רעװ ןּוא*
 רעצנַאג ןײמ רעּביא ןקיטלעװעג רע טעװ ןגעװטסעד ןּופ
 ףירעד טגילקעג ןּוא טימעג ךימ ּבָאה ךיא סָאװ ימ
 ּבָאה ךיא ןּוא** .טײקיטשינ זיא ךיוא סָאד .ןּוז רעד רעטנּוא
 ןופ ןייז ּוצ שַאַימ ךיז ץרַאה ןיימ ןזָאל ּוצ טײרדעגמּוא ךימ
 .ןּוז רעד רעטנּוא טימעג ךימ ּבָאה ךיא סָאװ ימ רעצנַאג רעד
 ,המכח טימ זיא ימ ןייז סָאװ שטנעמ ַא ןַארַאפ םורָאװ*:
 טוָאל רע ןּוא ,טּפַאשהָירָּב טימ ןּוא ,טפַאשנעק טימ ןּוא
 ףיורעד ךיז טָאה סָאװ ןשטנעמ ַא ּוצ קלח ַא רַאפ רעּביא סע
 .זייּב סיורג ַא ןּוא טײקיטשינ ויא ךיוא סָאד .טימעג טינ
 ןוא ,ימ רעצנַאג ןייז ןּופ שטנעמ רעד טָאה סָאװ םורָאװי
 רעטנּוא ןעימ ךיז לָאז רע זַא ,ןצרַאה ןַײז ןּופ ןװַאה םעד ןּופ
 ןייז ןּוא ,ןקָאטײװ ןעניײז געט ענַײז עלַא םורָאװ=* ?ןּוז רעד
 ןיז ןיֵא טינ טגיל טכַאנ יײּב וליפַא ;שינרעגרע זיא קסע
 ,טיײקיטשינ זיא ךיוא סָאד .ץרַאה

 ןוא ןסע לָאז רע יװ ,ןשטנעמ ןרַאפ סרעסעּב ָאטיני+
 ,ךיוא סָאד .ימ ןייז רַאפ ןייג ליֹוװ ןזָאל ךיז ןּוא ,ןעקנירט
 :םורָאװ=* --טנַאה סטָאג ןּופ זיא סָאד זַא ,ןעזעגנייַא ךיא ּבָאה
 -?ךיא טינ ּביוא ,ןּבָאה האנה לָאז רעװ ןּוא ןסע לָאז רעװ
 טיג ,םיא רַאפ ןלעּפענליֹוװ זיא סָאװ ןשטנעמ םעד לײװ'*
 ןקידניז םעד ןּוא ;דײרפ ןּוא ,טפַאשנעק ןּוא ,המכח רע
 -רעּביא ידּכ ,ןעלמַאז ּוצ ןּוא ןּבײלק ּוצ קסע ןַא רע טינ
 ךיוא סָאד .טָאג רַאפ ןלעפענליֹוװ זיא סָאװ םעד ּוצ ןזָאלּוצ
 .שינעגָאיטניװ ןּוא טיײקיטשינ זיא

 -טיא רַאפ טײצ ַא ןּוא ,העׂש ַא ָאד ויא ץלַא ףיוא: }
 .למיה ןרעטנּוא ךַאז רעכַאל
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 ,ןרעװ ּוצ ןרָאּבעג טײצ ַא
 ;ןּברַאטש ּוצ טײצ ַא ןּוא
 ,ןצנַאלּפ ּוצ טײצ ַא
 .עטצנַאלפעג סָאד ןסײרּוצסױא טײצ ַא ןּוא
 ,ןעגרה ּוצ טײצ ַא*

 ;ןלײה ּוצ טײצ ַא ןּוא
 ,ןכערּב ּוצ טײצ ַא
 .ןעיוּב ּוצ טײצ ַא ןּוא
 ,ןעניײװ ּוצ טײצ ַא*

 ;ןכַאל ּוצ טײצ ַא ןּוא
 ,ןגָאלק ּוצ טײצ ַא
 .ןצנַאט ּוצ טײצ ַא ןּוא
 ,רעניײטש ןפרַאװּוצקעװַא טייצ ַא*

 ;רעניײטש ןּבײלקוצפיוא טײצ ַא ןּוא
 ,ןודלַאה ּוצ טיצ ַא
 .ןזדלַאה ןּופ ןרעטײװרעד ּוצ ךיז טײצ ַא ןּוא
 ,ןכּוז ּוצ טײצ ַא"

 ;ןרעװּוצנָא טייצ ַא ןּוא
 ,ןטיה ּוצ טײצ ַא
 ,ןפרַאװּוצקעװַא טייצ ַא ןּוא
 ,ןסײר ּוצ טײצ ַאי
 ;ןעײנ ּוצ טײצ ַא ןּוא
 ,ןגײװש ּוצ טייצ ַא
 .ןדער ּוצ טײצ ַא ןּוא
 ,ןּבָאה ּוצ ּביל טײצ ַאי

 ;ןּבָאה ּוצ טנייפ טײצ ַא ןּוא
 ,המחלמ רַאפ טיײצ ַא
 .םולש רַאפ טײצ ַא ןּוא
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 ךיא* ?ךיז טימ רע סָאװ רעּוט םעד סױרַא טמּוק סָאװ'
 יד ןּבעגעג טָאה טָאג סָאװ קסע םעד ןעועג ּבָאה
 טָאה גנידצלַא* .טימרעד ןקסע ּוצ ךיז רעדניקנשטנעמ
 -נײרַא רע טָאה טלעװ יד ךיוא ,טײצ ןייז ןיא ןייש טכַאמעג רע
 ןעק שטנעמ רעד זַא ױזַא רעּבָא ,ןצרַאה רעײז ןיא ןָאטעג
 ,ןפַאשַאּב טָאה טָאג סָאװ ףַאשַאּב םעד ןעניפעגסיוא טינ
 רַאפ סרעסעּב ָאטינ זַא סיײװ ךיא'* .ףוָס ןויּב ּביײהנָא ןּופ
 רעײז ןיא ,ןָאט ּוצ ליֹוװ ךיז ןּוא ,ןעיירפ ּוצ ךיז רָאנ יװ ,ײז
 ןוא טסע שטנעמ ַא רעצימע זַא ךיוא רעּבָא* .ןּבעל
 ַא סָאד ויא ,ימ ןייז לַא רַאפ גָאטליוװ טָאה ןּוא ,טקנירט
 טעװ סָאד ,טכַאמ טָאגסָאװ ץלַאזַא סײװ ךיא:* .טָאג ןּופ הנּתמ
 ּוצ טינ זיא ןּופרעד ןּוא ,ןגיײלּוצּוצ טינ זיא ּוצרעד ;קיּבײא ןייז
 רַאפ ןּבָאה ארֹומ לָאז עמ זַא טכַאמעג טָאה טָאג ןּוא ;ןרענימ
 ףרַאד סָאװ סָאד ןּוא ,ןעװעג ןיוש זיא ,זיא סָאװ סָאד:* .םיא

 רַאפ ףיוא טנָאמ טָאג רעּבָא .ןעװעג ןיוש זיא ןייז טשרע |
 .ןטפדֹורעג םעד

 םעד ןיא :ןּוז רעד רעטנוא ןעזעג ךיא ּבָאה ךָאנ ןּוא**
 םעד ןיא ןּוא ,טכערמּוא זיא ןטרָאד ,טײקיטכערעג ןּופ טרָא
 ּבָאה" .טכערמּוא זיא ןטרָאד ,טײקיטרַאפטכער ןּופ טרָא
 עשר םעד יא קידצ םעד יא :ןצרַאה ןיא ךיז ייּב טגָאזעג ךיא
 ךַאז רעכַאלטיא רַאפ טײצ ַא םורָאװ ,ןטּפשמ טָאג טעװ
 ּבָאה ךיא** .ָאד ןטרָאד זיא גנואּוט רעכַאלטיא רַאפ ןּוא
 - -נשטנעמ יד ןגעו ןּופ זיא סָאד :ןצרַאה ןיא ךיז ײּב טגָאזעג
 ןלָאז ןײלַא ײז ידּכ ןּוא ,ןרעטײל יז לָאז טָאג ידּכ ;רעדניק
 יד ןּופ ףַארט רעד םורָאװ;* .המהּב ַא יװ ןעניז ײז זַא ןעז
 ףַארט ןייא ;המהּב רעד ןּופ ףַארט רעד זיא רעדניקנשטנעמ
 ןייא ןּוא ,רעד טּברַאטש ױזַא ,טּברַאטש רעד יװ ..ײז יב
 רעד רעּביא ןשטנעמ ןּופ הלעמ ןיק ןּוא ,ןדײּב יב םעטָא
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 עדיײּב" .טייקיטשינ ויא ץלַא םורָאװ ,ָאטינ זיא המהּב
 ןּוא ,ּביױטש ןּופ ןענייז עדייּב ,טרָא ןייא ןיא ןיהַא ןעמּוק
 טסײג םעד סײװ רעװ** .ּבױטש ּוצ םּוא ךיז ןרעק עדייּב
 ,ךייה רעד ןיא ףױרַא טַײג רע ּבױא ,רעדניקנשטנעמ יד ןּופ
 ןטנוא טרעדינ רע ּבױא ,המהּב רעד ןּופ טסיײג םעד ןּוא
 ,סרעסעּב ָאטינ זַא ןעועגנייַא ּבָאה ךיא ןּוא* ?דרע רעד ּוצ
 םורָאװ ,ןעוטפיוא ענייז ןּופ ןּבָאה האנה לָאז שטנעמ רעד יװ
 ןקּוקּוצנָא ןעגנערּב םיא טעװ רעװ לײװ ;קלח ןייז זיא סָאד
 ?םיא ךָאנ ןייז טעװ סָאװ

 סָאװ ןעיײרעּבױר עלַא ןעזעג רעדיװ ּבָאה ךיא ןּואי ד
 יד ןענייז טָא ןּוא .ןּוז רעד רעטנּוא ןָאטענּפָא ןרעװ

 ;ןטסײרט יז לָאז רעװ ָאטינ ןּוא ,עטקירדעג יד ןּופ ןרערט
 ןּוא ,טכַאמ יד ויא רעקירד ערעײז ןּופ טייז רעד ףיוא ןּוא
 עטיוט יד ךיא טלַאה םּורד* .ןטסײרט ײז לָאז רעװ ָאטינ
 יד ןּופ רעכַאלקילג רַאפ ןּברָאטשעג ןיוש ןענייז סָאװ
 ןדייּב יז ןּופ רעסעּב ןּוא* .ךָאנ ןּבעל סָאװ עקידעּבעל
 יד ןעועג טינ טָאה סָאװ ,ןעװעג טינ ךָאנ זיא סָאװ םעד זיא
 ןּוא* .ןּוז רעד רעטנּוא ןָאטעגּפָא ןרעװ סָאװ םישעמ עטכעלש
 טפַאשהָירָּב רעדעװטעי ןּוא ,ימ רעדעװטעי ןעזעג ּבָאה ךיא
 םּוצ םעניא ןּופ האנק סיוא ויא סָאד וַא ,טעּברַא ןיא
 .שינענָאיטניװ ןּוא טייקיטשינ זיא ךיוא סָאד .ןרעדנַא

 ,טנעה ענייז טגיײלרַאפ רַאנ רעד*
 .שיילפ ןגייא ןייז טסע ןּוא
 ,החּונמ לּופטנַאה ַא רעסעּב"
 .שינענָאיטניװ ןּוא ימ סנפיוה עלּופ רעדייא

 .ןוז רעד רעטנוא טייקיטשינ ןעזעג רעדיוװ ּבָאה ךיא ןּואי
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 רעדָא ןּוז ַא לָאמּוצ ;ןךיז ּוצו ןטײװצ ַא ןָא ,רענַײא ןַארַאפ*
 דנע ןייק ָאטינ זיא ןגעװטסעד ןּופ ,טינ רע טָאה רעדּורּב ַא
 :תורישע טימ ןטעונָא טינ ךיז ןעק גיוא ןייז ןּוא ,שינעימ ןייז ּוצ
 ?סטּוג ןּופ ךיז רענימ ןּוא ,ךימ ךיא ימ ןעמעװ רַאפ ןּוא;
 .ןינע רעטכעלש ַא זיא סע ןּוא ,טײקיטשינ יא ךיוא סָאד

 ןטּוג ַא ןּבָאה יז םורָאװ ,רענייא רעדיײא ײװצ רעסעּב'
 רענַײא טּבײה ,ןלַאפ ײז זַא םורָאװ* .ימ רעײז רַאפ ןיול
 סָאװ םענלעצניַײא םעד ּוצ ײװ רעּבָא ,ןרעדנַא םעד ףיוא
 ןכײלגסעד* .ןּביײהּוצפױא םיא רעטײװצ ַא ָאטינ ןּוא ,טלַאפ
 ןעק יװ םענייא רעּבָא ,םערַאװ יז זיא ,דנַאנַאּב ןגיל ײװצ זַא
 םעד ןקרַאטשרעּביא ןעק רעצימע בוא ןּוא* ?ןרעװ םערַאװ
 -יירד ַא ןּוא .םיא ןגעק ןלעטש ךיז ײװצ רעּבָא ןלעװ ,םענַײא
 .ןרעװ ןסירעצ ךיג ףיוא טינ טעװ םעדָאּפ רעקידע

 רעטלַא ןַא רעדיײא ,םכח ַא ןּוא לגניא םערָא ןַא רעסעּביי
 .טיהענּפָא ןייז ּוצ רעמ טינ סײװ סָאװ ,רַאנ ַא ןּוא ךלמ
 ןרעװ ּוצ ןעגנַאגעגסױרַא רענעי זיא שינעקנעפעג ןּופ םורָאװ*
 סמעד רעטנוא ,םערָא ןרָאװעג ןרָאּבעג זיא רע םוה ,ךלמ ַא
 ןעייג סָאװ עקידעּבעל עלַא ןעועג ּבָאה ךיא* .הכולמ
 סָאװ ןטײװצ םעד ,לנניא םעד טימ ןטלַאה ,ןּוז רעד רעטנוא
 ּוצ דנע ןיק ןעװעג טינ** ;טרָא ןייז ףיוא ףיוא טייטש
 ;רעריפנָא רעײז ןעװעג זיא רע סָאװ עלַא ּוצ ,קלָאפ םעדלַא
 ןעירפ טינ ךיז עקידרעטעּפש יד ןלעװ ןגעװטסעד ןּופ
 .שינעגָאיטניװ ןּוא טייקיטשינ זיא ךיוא סָאד ,ָאי .םיא טימ

 םורָאװ ,זיוה סטָאג ןיא טסײג ּוד זַא ,סּופ ןייד טיהיי
 -טכַאלש ַא ןּביג ןרַאנ יד סָאװ יװ ,רעטגײלעגנָא זיא ןכרָאהעג
 .טכעלש ןעּוט ײז וַא טינ ןסײװ ַײז םגה ;רעּפּפָא
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 ץרַאה ןייד ןּוא ,ליומ ןייד טימ קיטסַאה ןייז טינ טסלָאז' ה
 ,טָאג רַאפ טרָאװ ַא ןוָאלּוצסױרַא ןליַא טינ ךיז לָאז

 ;דרע רעד ףיוא טסיּב ּוד ןּוא למיה ןיא זיא טָאג םורָאװ
 .קיצניװ ןייז רעטרעװ ענײד ןלָאז םּורד

 ,רעדילשעג ליפ טימ טמּוק םולח ַא םורָאװי
 .רעטרעװ ליפ טימ ןרַאנ ַא ןּופ לוק רעד ןּוא

 טינ ךיז ּוטסלָאז ,טָאג ּוצ רדנ ַא רדנמ טסיּב ּוד זַאי
 ;ןרַאנ ּביל טינ טָאה רע םורָאװ ,ןלָאצַאּב ּוצ םיא ןקיטעּפש
 רדנמ טינ טסלָאז רעסעּב+ .לָאצַאּב ,רדנמ טסיּב ּוד סָאװ
 טסלָאו .ןלָאצַאּב טינ ןּוא ןייז רדנמ טסלָאז רעדייא ,ןייז
 טסלָאז ןּוא ,ּבײל ןייד ןקידניזרַאפ ּוצ ליומ ןייד ןזָאלרעד טינ
 ַא ןעװעג זיא סָאד זַא ,ןטָאג ןּופנ חילש םעד רַאפ ןגָאז טינ
 ןּוא ,לוק ןייד ףיוא ןענערעצ טָאג לָאז סָאװכָאנ .עורַאפ
 ליפ ןּופ םורָאװ" ?טנעה ענייד ןּופ קרעװ סָאד ןרעטשעצ
 רעּבָא ,ןגָאװצ ליפ סױרַא ןעמּוק ןטײקשירַאנ ןּוא תומֹולח
 .טָאג רַאפ ארֹומ ּבָאה

 יד ןּוא ,ןַאמערָא םעד ןּופ גנוקירד יד טסעז ּוד זַאי
 ,הנידמ רעד ןיא טיײקיטכערעג ןּוא טכער ןּופ גנוּבױרַאּב
 רעּביא םורָאװ ,ךַאז רעד ףיוא ןרעדנּוװ טינ ךיז ּוטסלָאז
 ערעכעה ךָאנ ןּוא ,רערעכעה ַא גנּוטכַא טי ןכיױה םעד
 ַא זיא ,םעלַא ןיא דנַאל ַא ןּופ הלעמ ַא ןּוא* .יײז רעּביא
 - .דלעפ ּוצ ןּבענעגרעּביא ךלמ

 טימ ןטעונָא טינ ךיז ןעק טלעג ּביל טָאה סָאװ רעד"
 .םּוקניַא ןטימ-םּוטכײר ּביל טָאה סע רעװ טינ ןּוא ,טלעג
 ןרעמ ,ךיז טרעמ סטּוג סָאד זַא* .טייקיטשינ זיא ךיוא סָאד
 ,רעמיטנגייא םעד סױרַא טמּוק סָאװ ןּוא ;סרעסע ענייז ךיז
 ףָאלש רעד זיא סיז** ?ןגיוא ענייז טימ ןקּוקנָא סָאד ץּוחַא
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 רעּבָא ,ליפ ייס ,קיצניװ טסע רע ײס ,טעּברַא סָאװ םעד ןּופ
 .ןפָאלש טינ םיא טוָאל רׁשֹוע םעד ןּופ טעז יד

 ּבָאה ךיא סָאװ קָאטײװ רעקיסָארדרַאפ ַא ןַארַאפי*
 ןופ טיהעג טרעװ סָאװ תורישע ןַא :ןּוז רעד רעטנּוא ןעזעג
 טרעװ תורישע יד ןּוא* .ןזיּב םּוצ םיא רעמיטנגייא םעד
 ,ןּוז ַא טָאה רע זַא ןּוא ;קסע ןטכעלש ַא ןיא ןרָאלרַאפ
 סױרַא זיא רע יװ ױזַא* .טנַאה ןייז ןיא טשינרָאג טּבײלּב
 זיא רע יװ ױזַא ,קירּוצ טעקַאנ רע טייג ,ּבײלרעטּומ ןייז ןּופ
 ,ימ ןייז רַאפ טימ טינ רע טמענ ךַאז ןייק ןּוא ,ןעמּוקעג
 סָאד ,ָאי* .טנַאה ןייז ןיא ןגָארטקעװַא סע לָאז רע ידּכ
 זיא רע יװ יונעג סָאװ ,קָאטײװ רעקיסָארדרַאפ ַא זיא ךיוא
 סױרַא םיא טמּוק סָאװ ןּוא ;קעװַא רֶע טייג ױזַא ןעמוקעג
 רע טרעצרַאפ ּוצרעד*י !טניװ ןרַאפ ךיז טימ רע סָאװ
 ,ךס ַא ךיז טרעגרע ןּוא ,שינרעטצניפ ןיא געט ענייז עלַא
 .סָארדרַאפ ןּוא שינעקנערק טָאה ןּוא

 טלָאװ רענעש ןּוא רעסעּב :ןעזעגנייַא ּבָאה ךיא סָאװ טָא
 ןייז רַאפ גָאטליֹוװ ןּבָאה ןּוא ,ןעקנירט ןּוא ןסע ּוצ ןעוװעג
 יד ןיא ןּו רעד רעטנּוא ךיז טימ רע סָאװ ימ רעצנַאג
 ;ןעקנָאשעג םיא טָאה טָאג סָאװ ןּבעל ןייז ןּופ געט עטלַײצעג
 סָאװ שטנעמ רעכַאלטיא ןּוא* .קלח ןייז ויא סָאד םורָאװ
 הטילש םיא טיג ןּוא ,רעטיג ןּוא תורישע םיא טקנעש טָאג
 ּוצ ליֹוװ ךיז ןּוא ,קלח ןייז ןעמענ ּוצ ןּוא ,ןּופרעד ןסע ּוצ
 רע ,ָאי .טָאג ןּופ הנּתמ ַא סָאד זיא ,ימ ןייז רַאפ ןָאט
 --ליפ טינ ןענייז ןּבעל ןייז ןּופ געט יד זַא ןעקנעדעג ףרַאד
 .ןצרַאה ןייז ןּופ דיײרפ יד ךָאנ םיא טרעװַאּב טָאג ןעװ

 רעד רעטנוא ןעזעג ּבָאה ךיא סָאװ קילגמּוא ןַא ןַארַאפי }
 שטנעמ ַא* :ןשטנעמ םייּב טפָא רעייז זיא סע ןּוא ,ןּוז



 11 תלהק 12

 ןּוא ;דובּכ ןּוא רעטיג ןּוא תורישע םיא טקנעש טָאג סָאװ
 ,טסּולעג רע סָאװ ץלַא ןּופ ךַאז ןייק ךיז רַאפ ּפָא טינ טייג םיא
 ןופרעד ןסע ּוצ הטילש ןייק ןּבעגעג טינ םיא טָאה טָאג רעּבָא
 ,טיײקיטשינ זיא סָאד .סע טסע שטנעמ רעדמערפ ַא רָאנ
 ןּבָאה לָאז שטנעמ ַא וַא* .קָאטײװ רעקיסָארדרַאפ ַא ןּוא
 געט יד ליפיוו ,זיא ,ןרָאי ךס ַא ןּבעל ןּוא ,רעדניק טרעדנּוה
 ןּופ טינ ךיז טקיטעז לעז ןייז ּביוא ,ןייז ןלָאז ןרָאי ענייז ןּופ
 :ךיא גָאז ,טינ רע טָאה הרּובק ןייק לָאמּוצ ןּוא ,סטּוג םעד
 ןיא םורָאװ* .דניקליּפמ םעד ויא םיא ןּופ רעסעּב
 ,סע טײגרַאפ שינרעטצניפ ןיא ןּוא ,סע טמוק טײקיטשינ
 סע* .ןעמָאנ ןייז טקעדענּוצ טרעװ שינרעטצניפ ןיא ןּוא
 רעמ טָאה סע ;טנעקעג טינ ןּוא ןעזעג טינ ןּוז יד לָאמּוצ טָאה
 טנזיוט לָאמ ײװצ ןּבעל לָאז רע ןעװ ןּוא* .רענעי יװ תחנ
 ןייא ןיא עלַא טינ ןעד ןעייג ,סטּוג ןייק ןעונָא טינ ןּוא ,רָאי
 ?טרָא

 ,ליומ ןייז רַאפ זיא ןשטנעמ ןּופ ימ עצנַאג ידי
 .טליפעגנָא טינ לעז יד טרעװ ןגעװטסעד ןּופ ןּוא

 ?ןרַאנ םעד רעּביא םכח םעד ןּופ הלעמ יד זיא סָאװ םורָאװ*
 ןײגּוצמּוא יװ- טײטשרַאפ סָאװ ןַאמערָא םעד ןּופ ,סָאװ
 -רעדנַאװ רעדייא ,ןגיוא יד ןּופ גנואעז רעסעּב' ?ןּבעל ןטימ
 -טניװ ןּוא טײקיטשינ ויא ךיױא סָאד .לעו רעד ןּופ שינ
 .שינעגָאי

 ןטימ ןרָאװעג ןפּורעגנָא קירּוצ גנַאל זיא טעשעג סָאװי"
 ;זיא שטנעמ רעד סָאװ סיוארָאפ טסּוװַאּב זיא סע ןּוא ,ןעמָאנ
 רעקרַאטש זיא סָאװ םעד טימ ןרעּפמַאה טינ ךיז ןעק רע ןּוא
 ,טײקיטשינ טּפָא ןרעמ רעטרעװ ליפ ּביוא** .םיא ןּופ
 סײװ רעװ םורָאװ** ?ןשטנעמ ןטימ הלעמ יד ויא סָאװ
 עטלייצעג יד ןיא ,ןּבעל ןיא ןשטנעמ ןרַאפ רעסעּב זיא סָאװ
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 ?ןטָאש ַא יװ ךרוד טכַאמ רע סָאװ ןּבעל ןקיטשינ ןייז ןּופ געט
 םיא ךָאנ ןייז טעװ סָאװ ,ןשטנעמ םעד ןגָאז ןעק רעװ לײװ
 ?ןּוז רעד רעטנּוא

 ;אלייא ןטּונ ןּופ רעסעּב זיא *ןעמָאנ רעטּונ ַא* ן
 טרעװ עמ סָאװ גָאט םעד ןּופ ,טיוט ןּופ גָאט רעד ןּוא
 .ןרָאּבעג

 ,רעיורט ןּופ זיוה ןיא ןייג ּוצ רעסעּב*
 ;הדּועס ַא ןּופ זיוה ןיא ןייג וצ רעדייא
 ,ןשטנעמ רעדעװטעי ןּופ ףוָס רעד זיא סָאד לײװ
 .ןצרַאה םּוצ ןעמענ ךיז ףרַאד רעקידעּבעל רעד ןּוא
 ,רעטכעלעג רעדייא רעמּוק רעסעּבי
 רעסעּב זיא ,קירעיורט זיא םיִנּפ רעד זַא םורָאװ

 .ןצרַאה ןרַאּפ
 ,רעיורט ןּופ זיוה ןיא זיא עגּולק יד ןּופ ץרַאה סָאדּי

 .דיירפ ןּופ זיוה ןיא ןרַאנ יד ןּופ ץרַאה סָאד ןּוא
 ,ןגולק ַא ןּופ יײרשעגנָא םעד ןרעה ּוצ רעסעּבי
 .ןרַאנ ןּופ גנַאזעגּבױל םעד ןרעה לָאז עמ רעדייא
 ,:ּפָאט ןרעטנּוא רענרעד ןּופ ןקַאנק סָאד יװ ױזַא םורָאװי
 .ןרַאנ םעד ןּופ רעטכעלעג סָאד זיא ױזַא
 .טיײקיטשינ ויא ךיוא סָאד ןּוא
 ,םכח םעד טלּודעצ ּביור ,רָאװרַאפי
 .ץרַאה סָאד רעּביא טריפ דחֹוש ןּוא
 ;ּבײהנָא ריא רעדייא ךַאז ַא ןּופ ףוָס רעד רעסעּב*
 קידרעפָאה רעדייא ,טימעג ןיא ןטלַאהעגנײַא רעסעּב

 .טימעג ןיא
 ,סעּכ ןיא ןרעו ּוצ טימעג ןייד ןיא קיטסַאה ןייז טינ טסלָאװ
 .ןרַאנ יד ןּופ םעוּוּב ןיא טּור סעּכ םורָאװ
 .ריִסֵה תַחַּת םיִריִסַה לֹוק :ליּפשטרָאװ ב .ןָמֶׁשִמ םֵׁש :ליּפשטרָאװ *
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 עקידרעירפ יד סָאװ ,סָאד זיא יװ :ןגָאז טינ טסלָאי"
 ןּופ טינ םורָאװ ?עקיטציא יד יװ רעסעּב ןעװעג ןעניײז געט
 .םעד ןגעװ ּוטסגערפ המכח

 ,הלחנ ַא טימ המכח זיא טּוג'י
 .ןּוז יד ןעעז סָאװ יד רַאפ הלעמ ַא ןּוא

 ,גנומערישַאּב ַא יא טלעג ,גנומערישַאּב ַא זיא המכח םורָאװ'י
 ףיוא טלַאה המכח סָאװ ,זיא טפַאשנעק ןּופ הלעמ יד רעּבָא
 .יז טָאה סָאװ םעד ןּופ ןּבעל סָאד

 -סיוא ןעק רעװ םורָאװ ;טָאג ןּופ קרעװ סָאד ןָא קּוקיי
 קילג ןּופ גָאט ןיא:= ?םּורק טכַאמעג טָאה רע סָאװ ןכיילג
 סָאד-םּורַא ךיז קּוק קילגמּוא ןּופ גָאט ןיא ןּוא ,ךַאלקילג יז
 שטנעמ רעד םורָאװ-טכַאמעג טָאג טָאה סנעי יװ ױזַא ךיוא
 .ןריּפש טשינרָאג ךָאנרעד טעװ

 ןַארַאפ :געט עקיטשינ עניימ ןיא ןעזעג ךיא ּבָאה ץלַאי*
 ַא ןַארַאפ ןּוא ,תוקדיצ ןייז ןיא רעטנּוא טייג סָאװ קידצ ַא
 טסלָאו= .טײקיטכעלש ןייז ןיא םיִמָי-ךירַאמ זיא סָאװ עשר
 ;סקירּביא ןגילק טינ ךיז טסלָאז ןּוא ,קידצ ליפ ּוצ ןייז טינ
 ּוצ ןייז טינ טסלָאוי ?ןעגנערּבמּוא ךיז ּוטסלָאז סָאװכָאנ
 ּוטסלָאז סָאװכָאנ ;רַאנ ןייק ןייז טינ טסלָאז ןּוא ,טכעלש
 ןטלַאה ךיז טסלָאז ּוד זיא טּוג'* ?טײצ רעד רַאפ ןּברַאטש
 םורָאװ ;טנַאה ןייד ןוָאלּפָא טינ םענעי ןּופ ךיוא ןּוא ,םעד ןָא
 .עדיּב טימ ךרּוד טמּוק ,טָאג רַאפ ארֹומ טָאה סָאװ רעד

 רעקיטלעװעג ןעצ יװ רעמ םכח םעד טצישַאּב המכח יד?
 קידצ ַא שטנעמ ַא ָאטינ םורָאװ*י .טָאטש ןיא ןענייז סָאװ
 טינ ןּוא ,סטּוג זרעטיולנ ןָאט לָאז סָאװ דרע רעד ףיוא
 .ןקידניז

 רעטרעװ עלַא ףיוא ץרַאה ןייד ןגייל טינ ךיוא טסלָאוי
 טכענק ןייד יװ ןרעה טינ טסלָאז ידּכ ,טדער עמ סָאװ
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 טסָאה לָאמ ליפ זַא סיײװ ץרַאה ןייד םורָאװ" ;ךיד טליש
 .ערעדנַא ןטלָאשעג ךיוא ּוד

 ךיא ;המכח טימ טװּורּפעגסױא ךיא ּבָאה ץלַא סָאד*
 ןעװעג זיא סע רעּבָא ;ןרעװ גּולק לעװ ךיא :טגָאזעג ּבָאה
 ןעק רעװ ,ףיט-ףיט ןּוא טײװ זיא סָאװ סָאד** .רימ ןּופ טײװ
 ןיימ ןּוא ,טײרדעגמּורַא ךימ ּבָאה ךיא* ?ןעניפעגסיוא סע
 ןכּוז ןּוא ןשרָאפ ּוצ ןּוא ןייטשרַאפ ּוצ ףיוא ןעװעג זיא ץרַאה
 זיא טייקיטכעלש וַא ןענעקרעד ּוצ ןּוא ,ןוּבשח ַא ןּוא המכח
 וַא ןיפעג ךיא ןּוא* .תעגּושמ זיא טײקשירַאנ ןּוא ,תושּפיט
 זיא ץרַאה ריא סָאװ ,יורפ יד זיא טוט ןּופ רערעטיּב
 רעד .קירטשדניּב ןענייז טנעה עריא ,ןצענ ןּוא סעקטסַאּפ
 ,ריא ןּופ ןענורטנַא טרעװ ,טָאג רַאפ ןלעפעגליֹוװ זיא סָאװ
 סָאד ,עוי .ריא ןּופ ןעגנַאפעג טרעװ רעקידניז רעד ןּוא
 ּבָאה ךיא ןעװ ,תלהק טגָאז ,ןענופעגסיוא ךיא ּבָאה
 ןוּבשח םעד ןעניפעג ּוצ ידּכ ,ןרעדנַא םּוצ סנייא טגײלענוצ
 ןייא :טינ ןיפעג ךיא ןּוא ,דנַאנַאכָאנ טכּוז לעז ןיימ סָאװ=*
 ןשיװצ יורפ ַא רעּבָא ,ןענּופעג ךיא ּבָאה טנזיוט ןשיװצ ןַאמ
 ךיא ּבָאה ןײלַא סָאד ,עז"* .ןענּופעג טינ ךיא ּבָאה עלַא יד
 ,ךײלג ןשטנעמ םעד ןפַאשַאּב טָאה טָאג זַא ,ןענופעגסיוא
 .ןשינעטכַארטסױא ליפ טכוועג ןּבָאה יז רעּבָא

 ?םכח רעד יװ זיא רעװ' ח
 ?ךַאז ַא ןּופ דײשַאּב םעד סײװ רעװ ןּוא
 ,םינּפ ןייז טכײלַאּב המכח סנשטנעמ ַא
 .ןטיּברַאפ טרעװ םינּפ ןייז ןּופ טײקטײשרַאפ יד ןּוא

 העּובש רעד ןגעו ןּופ לעּפַאּב סכלמ םעד טיה :גָאז ךיא?
 ;םינּפ ןייז ןּופ טלײַארעּביא ןײנקעװַא טינ טסלָאװ .טָאג ּוצ
 סָאװ ץלַא םורָאװ ,ךַאז רעטכעלש ַא ּוצ ןייטשּוצ טינ טסלָאז
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 זיא ךלמ םעד ןּופ טרָאװ סָאד תמחמ* .רע טּוט ,ליװ רע
 ?ּוטסּוט סָאװ :ןגָאז םיא ןעק רעװ ןּוא ;גנוקיטלעװעג

 טיה ,שינעעשעג וייּב ןייק ןּופ ןסיוו טינ ליװ סָאװ רעד?
 ,טָאּבעג סָאד

 טײצ ַא ַארַאפ וַאנ סײװ ץרַאה סננולק םעד ןּוא
 .טּפשמ ַא ןּוא

 ,טּפשמ ַא ןּוא טייצ ַא ָאד ויא ךַאז רעדעװטעי רַאפ םורָאװ"
 .םיא ףיוא סיורג ויא ןשטנעמ םעד ןּופ ויּב סָאד לײװ
 סע ןעװ םורָאװ ;ןעשעג טעװ סָאװ טינ סײװ רע םורָאװי
 שטנעמ ןײק* !ןגָאז םיא סע טעװ רעװ ,ןעשעג ףרַאד
 םעד ןטלַאהנייַא ןענעק ּוצ ,טניװ ןרעּביא טינ טקיטלעװעג
 ָאטינ ןּוא ,טיוט ןּוּפ גָאט ןיא גנוקיטלעװעג ןייק ָאטינ ןּוא ,טניוװ
 ןעװעטַאר טינ טעװ וייּב סָאד ןּוא ,המחלמ ןיא ּבױלרּוא ןייק
 -ךײרַא רימ ּבָאה ןּוא ,ןעועג ךיא ּבָאה ץלַא סָאד" .רעּוט ןייז
 טרעװ סָאװ גנּואּוט רעדעװטעי ןגעװ ןצרַאה ןיא ןעמונעג
 טקיטלעװעג שטנעמ ןייא תעּב ,ןּוז רעד רעטנּוא ןָאטעג
 .ןָאט ּוצ סטכעלש םיא ןרעדנַא ןרעּביא

 ןּבָארנַאּב ןענייז םיעשר וַא ןעזעג ךיא ּבָאה ױזַא ןּואי
 סָאװ יד ןּוא ,{ ּור רעײז ּוצו ןעמּוקעג ןענײז ןּוא ,ןרָאװעג
 ,טרָא ןקילײה םעד ןּופ קעװַא ןענייז טכער ןָאטעג ןּבָאה
 זיא ךיוא סָאד .טָאטש ןיא ןרָאװעג ןסעגרַאפ ןענייז ןּוא
 םיׂשעמ עטכעלש יד רַאפ קסּפ רעד לײװ:* .טייקיטשינ
 ץרַאה סָאד ךיז טגעװרעד םּורד ,ךיג ףיוא ןָאטעג טינ טרעו
 םורָאװ= ;סטכעלש ןָאט ּוצ יז ןיא רעדניקנשטנעמ יד ןּופ
 -רַאפ עמ ןּוא ,סטכעלש לָאמ טרעדנּוה טּוט רעקידניז ַא
 ןּבָאה סָאװ יד זַא טרָאפ סײװ ךיא רעּבָא .םיא טרעגנעל
 ;םיא רַאפ ארֹומ ןּבָאה יז לײװ ,טּוג ןייז טעװ טָאג רַאפ ארֹומ
 טעװ ןטָאש ַא יװ ױזַא ןּוא ,טּוג טינ ןייז טעװ עשר םעד ןּוא*
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 .טָאג רַאפ ארֹומ טינ טָאה רע לײװ ,ןייז םימָי-ךירַאַמ טינ רע
 סע סָאװ :דרע רעד ףיוא טעשעג סָאװ טײקיטשינ ַא ןַארַאפ*
 יד ןּופ םיׂשעמ יד קילדעװ טײג ײזסָאװ םיקידצ ןַארַאפ ןענייז
 םיׂשעמ יד קילדעװ טײג ַײז סָאװ םיעשר ןַארַאפ ןּוא ,םיעשר
 .טײקיטשינ זיא ךיוא סָאד :טנָאזעג ךיא ּבָאה .םיקידצ יד ןּופ
 סרעסעּב ָאטינ םורָאװ ,דיירפ יד טּבױלעג ּבָאה ךיא ןּוא:*
 ןּוא ןעקנירט ןּוא ןסע ּוצ יװ ,ןּוז רעד רעטנּוא ןשטנעמ ןרַאפ
 ,ימ ןייז ןיא ןטײלַאּב םיא לָאז סָאד זַא ןּוא ,ךַאלײרפ ןייז
 ןעקנָאשעג םיא טָאה טָאג סָאװ ןּבעל ןייז ןּופ געט יד ךרּוד
 .ןּוז רעד רעטנּוא

 המכח ןענעק ּוצ ץרַאה ןיימ ןּבענענּפָא ּבָאה ךיא יו ױזַא:*
 --דרע רעד ףיוא ןָאטעג טרעװ סָאװ שינעּוט יד ןעז ּוצ ןּוא
 טינ ןשטנעמ רעדנ טעז טכַאנ יײּב ײס גָאט ייּב יײס םורָאװ
 עלא ןיא ןעזעג ךיא ּבָאהײי -ןגיוא ענייז ןיא ףָאלש ןיק ןָא
 יד ןעניפעגסיוא טינ ןעק שטנעמ רעד זַא ,טָאג ןּופ םיׂשעמ
 רעד יװ םורָאװ ;ןּוז רעד רעטנּוא ןָאטעג ןרעװ סָאװ םיׂשעמ
 ןּוא ;ןעניפעג טינ סע רע טעװ ,ןכּוז ּוצ ןעימ ךיז לָאז שטנעמ
 טינ סע רע ןעק ,סע סײװ רע ,טגָאז םכח רעד זַא וליפַא
 .ןעניפעגסיוא

 ןיא ןעמּונעגנײרַא רימ ךיא ּבָאה ץלַא סָאד םורָאװ ט
 ןּוא םיקידציד זַא:ץלַאסָאד ןכַאמּוצ רָאלקידּכ ,ןצרַאה

 ;טָאג ןּופ טנַאה רעד ןיא ןענײז םיׂשעמ ערעײז טימ םימכח יד
 טגיל ץלַא ;טינ סיײװ שטנעמ רעד--האנׂש ײס ,טפַאשּביל ייס
 רַאפ ףַארט ןייא ;ןעמעלַא רַאפ יװ גנידצלַא? .סיוארַאפ ײז
 םעד ןּוא ןטּוג םעד רַאפ ,עשר םעד רַאפ ןּוא קידצ םעד
 סָאװ םעד רַאפ ןּוא ,םענײרמּוא םעד רַאּפ ןּוא ,םענײר
 רעד ױזַא ;טינ טכַאלש סָאװ םעד רַאפ ןּוא ,ןּברק ַא טכַאלש
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 סָאװ רעד יװ טרעװש סָאװ רעד ,רעקידניז רעד ױזַא רעטּוג
 סָאװ ץלַא ןיא זייּב סָאד זיא סָאד* .הֹעּובש ַא ןּופ ךיז טייֵש
 ,ןעמעלַא רַאפ זיא ףַארט ןייא סָאװ ,ןּוז רעד רעטנּוא טעשעג
 טימ לּופ רעדניקנשטנעמ יד ןּופ ץרַאה סָאד ויא ךיוא ןּוא
 ,ןּבעל רעײז יײּב ןצרַאה רעײז ןיא זיא תענּושמ ןּוא ,זייּב
 .עטיוט יד ּוצ ײז ןעייג ךָאנרעד ןּוא

 עלַא ּוצ טפעהַאּב ךָאנ יא סָאװ םעד יײּב םורָאװי
 טנּוה ןקידעּבעל ַא לײװ ,גנונעפָאה ַא ָאד זיא עקידעּבעל
 עקידעּבעל יד םורָאװ* .ּבייֵל ןטױט ַא יװ רעסעּב זיא
 ,טשינרָאג ןסײװ עטיוט יד רעּבָא ,ןּברַאטש ןלעװ ײז זַא ןסײװ
 זיא רכֵז רעײז םורָאװ ;ןול ןייק רעמ טינ ןּבָאה ײז ןּוא
 רעײז יא האנׂש רעײז יא טּפַאשּביל רעײז יא" .ןסעגרַאפ
 לָאמנײק ןּבָאה יז ןּוא ,ןעננַאנעגרעטנּוא גנַאל זיא האנק
 רעד רעטנּוא ןָאטעג טרעװ סָאװ ץלַא ןיא קלח ןייק טינ רעמ
 .ןּוז

 ,טיױרּב ןײד החמׂש טימ סע ײני
 ,ןייוו ןייד ןצרַאה ןכַאליײרפ ַא טימ קנירט ןּוא
 .םיׂשעמ עניײד טקיליװַאּב ןיוש טָאה טָאג םורָאװ
 ,סײװ ןייז םידנּב ענייד ןלָאז טײצ רעדעװטעי ּוצֹי

 .ּפָאק ןײד ףיוא ןלעפ טינ לָאז לייא ןּוא
 ,ּביל טסָאה ּוד סָאװ ּבײװ רעד טימ ןּבעל סָאד סינעג"

 ריד טָאה עמ סָאװ ןּבעל ןקיטשינ ןַײד ןּופ געט עלַא
 ;געט עקיטשינ ענײד עלַא ,ןּו רעד רעטנּוא ןעקנָאשעג
 סָאװ ימ ןיײד ןיא ןּוא ,ןּבעל ןיא קלח ןײד זיא סָאד םורָאװ
 טנַאה ןײד סָאװ ץלַא" .ןּוז רעד רעטנּוא ךיז טסימ ּוד
 ,ןָאט ןייק ָאטינ םורָאװ ,ּוט ,חֹוּכ ןיײד טימ ןָאט ּוצ טגָאמרַאפ
 ,המכח רעדָא ,טּפַאשנעק רעדָא ,גנונעכערסיוא רעדָא
 .ןיהַא טסייג ּוד סָאװ דרערעטנּוא רעד ןיא
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 יד טינ וַא ,ןּוזו רעד רעטנּוא ןעזעג רעדיװ ּבָאה ךיא:י
 יד םירֹוּביג יד טינ ןּוא ,ףיולטעװעג םעד ןעניװעג עקנילפ
 יד טינ ךיוא ןּוא ,טױרּב םימכח יד טינ ךיוא ןּוא ,המחלמ
 -װענעקליֹוװ יד טינ ךיוא ןּוא ,תורישע עקידנַאטשרַאפ
 .ןעמעלַא ײז טפערט לַאפּוצ ןּוא טײצ רָאנ ;ןח עקיד
 יװ יװַא ;טײצ ןייז טינ לָאמּוצ סײװ שטנעמ רעד םורָאװ*
 יװ ױװַא ןּוא ,ץענ רעזייּב ַא ןיא טּפַאכעג ןרעװ סָאװ שיפ
 ײז יװ יװַא ,עקטסַאּפ ַא ןיא טּפַאכעג ןרעװ סָאװ ןעלגיופ
 יז ןעװ ,טײצ רעזייּב ַא ןיא ןעגנַאפעג רעדניקנשטנעמ יד ןרעװ
 .גנילצּולּפ ײז ףיוא טלַאפ

 רעד רעטנּוא המכח רַאפ ןעזעג ךיא ּבָאה סָאד רעּבָא*
 טָאטש עניײלק ַא ןעװעג'* :רימ יײּב סיורג זיא סָאד ןּוא ,ןּוז
 ַא ןעמוקעג ריא ףיוא זיא ;ריא ןיא ןשטנעמ קיצניװ טימ
 םּורַא טיוּבעג ןּוא ,טלגנירעגמורַא יז טָאה ןּוא ,ךלמ רעסיורג
 ןיא ןענופעג ןעמ טָאה= .קרעװרענַאלַאּב עסיורג ריא
 יד טעװעטַארעג טָאה רע ןּוא ,םכח ַא ןַאמערָא ןַא ריא
 טכַאדעג טינ טָאה שטנעמ ןייק םגה ;המכח ןייז טימ טָאטש
 רעסעּב :טגָאזעג ךיא ּבָאה"* .ןַאמערָא ןקיזָאדמעד ןָא
 טרעװ ןַאמערָא ןּופ המכח יד םגה ;הרּובג רעדיײא המכח
 .טרעהעג טינ ןרעװ רעטרעװ ענייז ןּוא ,טכַארַאפ

 ןרעװ טײקנסַאלעג טימ ענולק יד ןּופ רעטרעװ ידי
 טרעהענּוצ רעמ

 .ןרַאנ ןשיװצ רעקיטלעװעג ַא ןּופ יירשעג רעד יװ
 ;המחלמײלּכ רעדײא המכח רעסעב

 .סטּוג ךס ַא רעּביא טריפ רעקידניז ןייא ןּוא

 םעד ןעלועלּבעצ ןּוא ןעקניטשרַאפ ןגילפ עטיוט: ל
 ,לייא סרעשימּבלַאז
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 ןוא המכח טײקשירַאנ לסיּבַא רעּבירַא טגעװ ױזַא
 .דובּכ

 ,טיז רעטכער ןייז ףיוא זיא םכח םעד ןּופ לכׂש רעדי
 .רעקניל ןייז ףיוא ןרַאנ ןּופ לכׂש רעד ןּוא
 ,לכׂש םיא טלעפ ,געװ ןיא טייג רַאנ רעד זַא ךיוא ןּואי

 .רַאנ ַא זיא רע זַא סיוא ןעמעלַא טגָאז רע ןּוא
 ףיז טביײה רעקיטלעװעג םעד ןּופ טימעג סָאד וַאי

 ,ריד ןגעק ףיוא
 ;טרָא ןייד ןוָאלרַאפ טינ ּוטסלָאז
 .דניז עסיורג טּורַאּב טײקנסַאלעג םורָאװ
 רעטנוא ןעועג ּבָאה ךיא סָאװ קילנמּוא ןַא ןַארַאפ"

 ,ןּוז רעד
 ;רעקיטלעװעג ַא ןּופ סױרַא טייג סָאװ עזרַאפ ַא יװ ױזַא
 ,ןכײה עסיורג ןיא טלעטשעג טרעװ טײקשירַאני

 .רעדינ רעד ןיא ןציז םידיננ ןּוא
 ,דרעפ ףיוא טכענק ןעזעג ּבָאה ךיאי

 .דרע רעד ףיוא טכענק יװ ןעײג סָאװ ןרַאה ןּוא
 ,ןלַאפנײרַא ריא ןיא טעװ ,ּבּורג ַא טּבָארג סָאװ רעדי

 טעװ םיא ,םַאצ ַא ךרוד טכערּב סָאװ רעד ןּוא
 .גנַאלש ַא ןסײּבנײַא

 ןָא ןָאט יו ךיז טעװ רעניײטש סױרַא טקַאה סָאװ רעד"
 ,ייז

 .םעד ךרּוד הנּכס ןיא זיא ץלָאה טלַאּפש סָאװ רעד
 ,ּפמּוטש זיא ןויַא רעד זַאי"

 ,טפיילשרַאפ טינ ףרַאש םעד טָאה עמ ןּוא
 ;תוחֹוּכ יד ןקרַאטש ןעמ זומ
 ,ןטײרגוצ זיא המכח ןּופ הלעמ יד ןּוא

 -,ןכערּפשּפָא ןרַאפ ןייַא טסייּב גנַאלש יד זַאיי
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 .גנוצ רעד טימ ןַאמ םעד ןּופ הלעמ סיוא זיא
 ,ןח טימ ןענייז ליומ סמכח םעד ןּופ רעטרעװ ידי

 .םּוא םיא ןעגנערּב ןרַאנ םעד ןּופ ןּפיל יד ןּוא
 ויא ליומ ןייז ןופ רעטרעװ יד ןּופ ּבײהנָא רעד**

 ,טײקשירַאנ
 .תעגּושמ עזייּב זיא ןדער ןייז ןּופ ףוָס רעד ןּוא

 :רעטרעװ טרעמ רַאנ רעד ,ָאיי+
 ;טעשעג סָאװ טינ סײװ שטנעמ רעד רעּבָא
 ,םיא ךָאנ ןעשעג טעװ סָאװ ןּוא
 ?ןלייצרעד םיא טעװ רעװ

 ,םיא טרעטַאמרַאפ ןרַאנ םעד ןּופ ימ יד**
 .טָאטש ןיא ןייג ּוצ יװ לָאמּוצ טינ סיײװ רע םורָאװ

 ,גנּוי ַא זיא ךלמ ןַײד סָאװ דנַאל ריד ײװ*
 !ירפ רעד ןיא תודּועס ןכַאמ ןרַאה ענײד ןּוא
 -ירפ ַא יא ךלמ ןײד סָאװ ,דנַאל ריד ליֹוװיי

 ,רענערָאּבעג
 ,טײצ רעד ןיא ןסע ןרַאה ענייד ןּוא
 .יירעפיוו ןיא טינ ןּוא טַײקיטּפַאהנַאמ ןיא

 ,ןקלַאּב רעד ןייַא טלַאפ טייקליופ ןּופ:*
 .זיוה סָאד טניר טנעה עטזָאלעגּפָא ןּופ ןּוא

 ,ןגעװ טייקכַאלײרפ ןּופ ןעמ טכַאמ הדּועס ַא"
 - ;ןּבעל סָאד קיטסּול טכַאמ ןייו ןּוא
 .ץלַא טרעװַאּב טלעג רעּבָא
 ,ךלמ םעד ןטליש טינ ּוטסלָאז ןעקנַאדעג ןייד ןיא וליפַא*י

 םעד ןטליש טינ ּוטסלָאז ןרעמַאקפָאלש ענײד ןיא ןּוא
 ;רׁשֹוע
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 לוק םעד ןגָארטקעװַא טעװ למיה ןּופ לגיופ ַא םורָאװ
 .ךַאז יד ןליײצרעד טעװ ןעלגילפ טָאה סָאװ רעד ןּוא

 ,רעסַאװ ןפיוא טיױרּב ןיײד קעװַא זָאל: אי
 .ןעניפעג סע ּוטסעװ םּורַא געט ליפ ןיא םורָאװ

 ,טכַא ףיוא וליפַא ןּוא ,ןּביז ףיוא קלח ַא ליטעצי
 ףיוא ןייז ןעק סע וייּב ַא רַאפ סָאװ טינ טסײװ םורָאװ

 | ;דרע רעד
 ,ןגער טימ לּופ ןרעװ ןקלָאװ יד זַא*
 ;דרע רעד ףיוא סיוא ךיז ײז ןקידיײל
 --םורָד ןיא יס ןּוא ןופצ ןיא טלַאפ םיוּב ַא ײס ןּוא
 ,ןּבַײלּב רע טעװ ןטרָאד טלַאפ םיוּב רעד ּוװ טרָא ןיא

 ,ןעייז טינ טעװ טניװ םעד ףיוא טסַאּפ סָאװ רעד!
 טינ טעװ סנקלָאװ יד ףיױא טקּוק סָאװ רעד ןּוא

 .ןדיינש
 םעד ןּופ געװ רעד זיא סָאװ טינ טסײװ ּוד יװ ױזַא*

 ,טניוו
 ַא ןופ ּבײל ןיא רענײּב ןרעװ סע יװ רעדָא

 | ,רעקידעגָארט
 טָאג ןּופ גנּואּוט יד טינ ּוטסײװ ױזַא
 .גנידצלַא טּוט סָאװ
 ,ןעמָאז ןייד ייֵז ןגרָאמירפ ןיא*

 ,טנַאה ןייד ןזָאלּפָא טינ ּוטסלָאז טנװָא ןיא ןּוא
 סָאד ,ןטָארעג טעװ סרעסָאװ טינ טסײװ ּוד םורָאװ

 ,סנעי רעדָא
 .טּוג ןייז ןלעװ ךײלגַאּב עדייּב רעדָא
 ,טיײקיטכיל יד זיא סיז ןּואי
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 .ןּוז יד ןעז ּוצ ןגיוא יד רַאפ זיא טּוג ןּוא
 ,ןּבעל לָאז שטנעמ רעד ןרָאי ליפיוו םורָאװ
 ;ךַאלײרפ ןייז עלַא יז ןיא רע לָאז
 ,שינרעטצניפ ןּופ געט יד ןעקנעדעג רע לָאז ןּוא
 .ליפ ןייו ןלעװ ײז זַא
 .טייקיטשינ זיא טעשעג סָאװ ץלַא

 ,טנגּוי ןיײד ןיא ,רוחּב ,ךיז יירפי
 ,געט עשרוחּב ענייד ןיא ץרַאה ןייד ןייג ליֹוװ זָאל ןּוא
 ,ןצרַאה ןייד ןּופ ןגעװ יד ןיא ײג ןּוא
 ;ןגיוא עניײד ןּופ גנואעז רעד ךָאנ ןּוא
 םעד םעלַא רַאפ זַא ןסיװ יז רעּבָא
 .טּפשמ םּוצ ןעגנערּב ךיד טָאג טעװ

 ,ןצרַאה ןייד ןּופ שינרעגרע ּפָא ּוט ןּוא;י
 ,ּבײל ןַײד ןּופ וייּב ּפָא טלַאה ןּוא
 .ךיוה ַא ןענייז טנגּוי ןּוא טפַאשלנניא םורָאװ

 עשרוחּב ענייד ןיא רעפעשַאּב ןייד קנעדעג ןּואי ךי
 ,געט

 ,געט עטכעלש יד ןעמוק ןלעװ סע רעדיַײא
 ,ןרָאי יד ןלעװ ןעמּוקנָא ןּוא
 ;יײז ןּופ האנה ןייק טינ ּבָאה ךיא :ןגָאז טסעװ ּוד סָאװ
 סָאד ןּוא ןּוו יד ןרעװ רעטצניפ טעװ סע רעדייא?

 ,טכיל
 ;ןרעטש יד ןּוא הנבל יד ןּוא
 ;ןגער ןכָאנ ןרעק רעדיװ ןלעװ סנקלָאװ יד ןּוא
 ךיז ןלעװ רעטכעוװויױה יד סָאװ גָאט םעד ןיאי

 ,ןעלסַײרט
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 ,ןעמירקסיוא ךיז ןלעװ טײל-סליח יד ןּוא
 ןענייז יז לײװ ,ןטעּברַא טינ ןלעװ סנרעלָאמ יד ןּוא

 ,קיצניוו
 ,רעטצנעפ יד ןיא ןייז לקנוט ןלעװ סנרעקּוק יד ןּוא
 ;ןרעװ ןסָאלשרַאפ ןלעװ סַאג םּוצ ןריט יד ןּוא*
 ,לימ רעד ןּופ ןשיור סָאד ןייז טעװ קירעדינ ןעװ
 ,לגיופ ַא ןופ סּפיּפ םייּב ןלעטשּפָא ךיז טעװ עמ ןּוא
 ;גנַאזעג ןּופ רעטכעט עלַא ןייז ןלעװ טקיטשרַאפ ןּוא
 ,טרָא ןכיוה ַא רַאפ ןּבָאה ארֹומ ןעמ טעװ ךיוא*

 ;געװ ןפיוא ןייז ןלעװ ןשינעקערש ןּוא
 ,ןעילּב טעװ םױּבלדנַאמ רעד ןּוא
 ,ןּפעלש ךיז טעװ קירעשיײה רעד ןּוא
 ,ןרעהפיוא טעװ טכּורפרעּפַאק יד ןּוא
 ,םַײה רעקיּבײא ןייז ּוצ טַײג שטנעמ רעד לײװ
 ;סַאנ ןיא ןעיירדמּוא ךיז ןלעװ רעגָאלקַאּב יד ןּוא
 ,ןרעװ ןסירעצ טעװ רּונש ענרעּבליז יד רעדייא'

 ,ןרעװ טקַאהעצ טעװ ןקעּב רענרעדליג רעד ןּוא
 ,לַאװק םַיּב ןרעװ ןכָארּבעצ טעװ גורק רעד ןּוא
 ;םענּורּב ןיא רעטקַאהעצ ַא טלַאפ דָאר רעד ןּוא
 יװ ,דרע רעד ּוצ ןְרעקמּוא ךיז טעװ ּביױטש רעד ןּואי

 ,ןעװעג
 טָאה סָאװ טָאג ּוצ ןרעקמּוא ךיז טעװ טסיײיג רעד ןּוא

 .ןּבעגעג םיא

 ,תלהק טגָאז ,ןטייקיטשינ ןּופ טייקיטשיני
 .טייקיטשינ זיא ץלַא

 ךָאנ רע טָאה ,םכח ַא ןעװעג זיא תלהק סָאװ ץּוחַא ןּוא'



 = תלהק 14-10 בי

 ןּוא ןגיוװעג טָאה רע ןּוא ;טפַאשנעק קלָאפ סָאד טנרעלעג
 .ךס ַא רעטרעװכירּפש טלעטשענפיונוצ ןּוא ,טשרָאפענ
 סָאװ ןּוא ,ןכַאז עכַאלצּונ ןעניפעג ּוצ טכּוזעג טָאה תלהקי"
 .רעטרעװ עקידתמא--קיטכירפיוא ןּבירשעג זיא

 ,ןציּפשּבײרט יװ יװַא ןענייז םימכח יד ןּופ רעטרעװ יד'*
 עטלמַאזעגפיונוצ יד ןענייז ענעגָאלשעגנײרַא לגענ יװ ןּוא

 ןוא* .ךּוטסַאּפ ןייא ןּופ ןרָאװעג ןּבעגעג ןענייז יז ;זדײרנ !
 זיא םירפס ליפ ןכַאמ ּוצ :טנרָאװעג ײז ,ןּוז ןיימ ,רעטײװ
 ּפָא טרעטַאמ ליפ ּוצ ןעלּבירג ךיז רעּבָא ,דנע ןייק ָאטינ
 .ּבײל םעד

 טרעהעג זיא ץלַא יװ םעדכָאנ ,ךַאז רעד ןּופ ףוָס רעד
 ,טָאּבעג ענייז טיה ןּוא ,טָאג רַאפ ארֹומ ּבָאה :זיא ,ןרָאװעג
 ןצנַאג םעד לײװ +* .שטנעמ רעצנַאג רעד זיא סָאד םורָאװ
 םעלַא רעּביא טּפשמ ַא רַאפ ןעננערּב טָאג טעװ ףַאשַאּב
 .טכעלש ייס ןּוא טּוג ייס ,םענעליוהרַאּפ

 יו םעדכָאנ ,ךַאז רעד ןּופ ףוָס רעד

 ּבָאה :זיא ,ןרָאװעג טרעהעג זיא ץלַא

 ,טָאּבעג ענייז טיה ןּוא ,טָאג רַאפ ארֹומ

 .שטנעמ רעצנַאג רעד זיא סָאד םורָאװ
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 רֵּתְסֶא

 זיא סָאד --ןשֹורַושַחַא ןּופ געט יד ןיא ןעװעג זיא סע ןּוא א
 ,שּוּכ זיּב ּודֹוה ןּופ טגיניקעג טָאה סָאװ ׁשֹורֵוׁשַחַא רעד

 ענעי ןיא--תונידמ קיצנַאװצ ןּוא ןּביז ןּוא טרעדנּוה רעּביא
 ןָארט םעד ףיוא ןסעזעג זיא ׁשֹורֵוׁשַחַא ךלמ רעד וַא ,געט
 ןטירד ןיא* ,ןֵשּוש טָאטשטּפױה רעד ןיא סָאװ הכּולמ ןייז ןּופ
 רַאפ טײצלָאמ ַא טכַאמעג רע טָאה ,הכולמ ןייז ןּופ רָאי
 ןּוא סֵרָּפ ןּופ ליח םעד ,טכענק ענייז ןּוא ןרַאה ענייז עלַא
 רַאפ סָאװ ,תונידמ יד ןּופ ןרַאה יד ןּוא טײללדַא יד ,יִדָמ
 ןכַאלגיניק ןייז ןּופ תורישע יד ןזיװעג טָאה רע ןעװ* ;םיא
 ליפ ,טייקסיורג ןייז ןּופ טכַארּפ ענעטלעז יד ןּוא ,טַאטש
 געט עקיזָאדיד וַא ןּוא* .געט קיצכַא ןּוא טרעדנוה ,געט
 רַאפ טכַאמעג ךלמ רעד טָאה ,ןרָאװעג טליפרעד ןענייז
 -טּפיוה רעד ןיא ןענּופעג ךיז טָאה סָאװ קלָאפ ןצנַאג םעד
 ןופ טײצלָאמ ַא ,ןטסערג ןויּב ןטסנעלק ןּופ ,ןֵׁשּוש טָאטש
 עסײװ' .ןטרָאגצַאלַאּפ סכלמ םעד ןּופ ףיוה ןיא געט ןּביז
 -סעּפַאּב ןעװעג ןענייז ,לָאװ עָאלּב ןּוא ,ןענייל עניד ,גײצ
 ענרעּבליז ףיוא לּפרּוּפ ןּוא ןעניילנייפ ןּופ ןרונש טימ טקיט
 ענרעדליג טימ ;ןייטשלמרימ ןּופ ןלײז ןּוא ןעגנַאטש
 ןופ גנורעטסַאלּפ ַא ףױא ךַאלטעּבנעל ענרעּבליז ןּוא
 ןוא ,רעטּומלרעּפ ןּוא ,ןייטשלמרימ ןּוא רעטסַאּבַאלַא
 ענרעדליג ןיא ןעמ טָאה ןעקנירט ןּבעגעג ןּואי .למרימקעלפ
 רעקידתוכלמ ןּוא ,ןדײשרַאפ םילּכ ןּופ םילּכ ןּוא ,םילּכ
 ןעקנירט סָאד ןּוא* .טנַאה רעכַאלניניק ַא טימ ןעװעג זיא ןײװ
 ױזַא םורָאװ ;טײנעג טינ טָאה רענייק ;קירעהעג יװ ןעװעג זיא
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 ןייז ןּופ ןטסטלע ןכַאלטיא טגָאזעגנָא טסעפ ךלמ רעד טָאה
 .םענייא רעדעװטעי ןּופ ןוצר םעד טול ןָאט ּוצ ,זיוה

 יד רַאפ טײצלָאמ ַא טכַאמעג טָאה יּתשַו הּכלמ יד ךיוא?
 .ׁשֹורְושַחַא ךלמ ןּופ זיוה ןכַאלגיניק םעד ןיא רעּבײװ
 ןעװעג זיא ץרַאה סכלמ םעד זַא ,גָאט ןטעּביז ןפיוא:י
 ,ָאנֹוברַח ,אָתֶזִּב ,ןָמּוהמ ןסייהעג רע טָאה ,ןײװ ןּופ ךַאלײרּפ
 רענידרעמַאק ןּביז יד ,סַּכרַּכ ןּוא ,רֵַתָז ,ָאתגַבַא ןּוא ,ןָאתנּב
 ןעננערּב:י ,שֹורֵושַחַא ךלמ םעד רַאפ טנידַאּב ןּבָאה סָאװ
 ,ןיורק רעכַאלגניק ַא ןיא ךלמ םעד רַאפ יּתשַו הֹּכלמ יד
 םורָאװ ,טייקנייש ריא ןרַאה יד ןּוא רעקלעפ יד ןזײװ ּוצ ידּכ
 טינ יּתשַו הּכלמ יד טָאה* .ןעוסיוא ןּופ ןייש ןעװעג זיא יז
 רעד ךרּוד סָאװ גָאנָא סכלמ םעד ףיוא ןעמּוק טלָאװעג
 ןיא רעייז ויא ךלמ רעד ןּוא ,רענידרעמַאק יד ןּופ טנַאה
 .טנערּבעג םיא ןיא טָאה ןרָאצמירג ןייז ןּוא ,ןרָאװעג סעּכ

 ןענעק סָאװ םימכח יד ּוצ טגָאזעג טָאה ךלמ רעד ןּוא;י
 רעגײטש סכלמ םעד ןעװעג זיא ױזַא םורָאװ -.ןטײצ יד
 יד ןּוא;+ ;ןיד ַא ןּוא ץעזעג ַא ןסײװ סָאװ עלַא ןגעקטנַא
 ,שישרַּת ,ָאתָמדַא ,רָתַש ,ָאנשרַּכ ןעװעג ןעניײז םיא ּוצ עטנָאנ
 סָאװ יִדָמ ןּוא סֵרָּפ ןּופ ןרַאה ןּביז ,ןְכּוממ ,ָאנסרַמ ,סֶרָמ
 ןָאנּבױא ןסעזעג ןענַײז סָאװ ,םינּפ סכלמ םעד ןעועג ןּבָאה
 ּוצ ץעזעג טול ןָאט ןעמ ףרַאד סָאװי*-;הכּולמ רעד ןיא
 גָאזנָא םעד ןָאטעג טינ טָאה יז סָאװרַאפ יּתשַו הּכלמ רעד
 .רענידרעמַאק יד ןּופ טנַאה רעד ךרּוד ׁשֹורוׁשַחַא ךלמ ןּופ

 טינ :ןרַאה יד ןּוא ךלמ םעד רַאפ טגָאזעג ןְכּוממ טָאה'*
 רָאנ ,יּתשַו הּכלמ יד ןכָארּברַאפ טָאה ןײלַא ךלמ ןגעקַא
 עלַא ןיא סָאװ רעקלעפ עלַא ןגעקַא ןּוא ,ןרַאה עלַא ןגעקַא
 רעד טימ השעמ יד םורָאװי .ׁשֹורֵושַחַא ךלמ ןּופ תונידמ
 ערעײז ןכַאמ ּוצ ,רעּבײװ עלַא ּוצ ןעמוקסױרַא טעװ הּכלמ
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 רעד :ןגָאז טעװ עמ זַא ,ןגיוא ערעײז ןיא טכַארַאפ ןענַאמ
 הּכלמ יד םיא רַאפ ןעגנערּב ןסיײהעג טָאה ׁשֹורֵושַחַא ךלמי

 גָאט ןקיטניײה ךָאנ ןּוא* .ןעמּוקעג טינ זיא יז ןּוא ,יּתשו
 טרעהעג ןּבָאה סָאװ ,יִדָמ ןּוא סֵרָּפ ןּופ סעטנרַאה יד ןלעװי
 ,ךלמ ןּופ ןרַאה יד ּוצ ןגָאז סָאד ,הּכלמ רעד טימ השעמ ידי
 םעד ּביוא:? .שינרעגרע ןּוא ןויָזיּב גונעג ןַײז טעװ סע ןּוא
 ַאּב רעכַאלגיניק ַא ןײגסױרַא לָאז ,ןלעפעג ליֹוװ זיא ךלמי
 יד ןיא ןרעװ ןּבירשרַאפ לָאז סע ןּוא ,םיא רַאפ ןּופ לעפי
 זַא ,ןרעװ לטָּב טינ לָאז סע ידּכ ,יִדָמ ןּוא סֵרָּפ ןּופ ןצעזעג
 ןוא ,שֹורֵושַחַא ךלמ םעד רַאפ ןעמּוק טינ רעמ לָאז יּתשַוי

 סָאװ רערעדנַא ןַא ּוצ ןּבעג ךלמ רעד לָאז טפַאשהּכלמ ריא
 רע סָאװ קסּפ סכלמ םעד זַא ןּוא* .ריא ןּופ רעסעּב זיא
 ,ךײרגיניק ןצנַאג ןייז ןיא ןרעװ טנַאקַאּב טעװ ,ןכַאמ טעװי

 ערעײז דובּכ ןּבעגּפָא רעּבײװ עלַא ןלעװ ,זיא סע סיורג יװ
 .ןטסנעלק ןויּב ןטסערג ןּופ ,ןענַאמ
 םעד ןופ ןגוא יד ןיא ןלעפעגליֹוװ טרָאװ סָאד זיאיי = |

 סָאד יװ ױזַא ןָאטעג טָאה ךלמ רעד ןּוא ,ןרַאה יד ןּוא ךלמי
 עלַא ּוצ ווירּב טקישעג טָאה רע ןּוא= .ןענָכּוממ ןּופ טרָאװ !

 ,בתּכ ריא טול הנידמ רעכַאלטיא ּוצ ,ךלמ םעד ןּופ תונידמ
 ןַאמ רעדעװטעי זַא ,ןושל ןייז טול קלָאפ ןכַאלטיא ּוצ ןּוא
 רעד יװ ױזַא ןדער ןּוא ,זיוה ןייז ןיא רעשרעה רעד ןייז לָאז
 / .  .קלָאפ ןייז ןּופ ןושל !

 ךלמ ןּופ ןרָאצמירג רעד זַא ,ןשינעעשעג עקיזָאדיד ךָאני םי
 ןָא טכַאדעג רע טָאה ,טליטשעג ךיז טָאה ׁשֹורַוׁשַחַא

 ןרָאװעג רונָנ זיא סָאװ ןּוא ,ןָאטעג טָאה יז סָאװ ןָא ןּוא ,ןיּתשַו
 :םיתרשמ ענייז ,ךלמ ןּופ ןעננוי יד טנָאזעג ןּבָאה .ריא ףיוא |
 .ןעוסיוא ןּופ ןייש ךַאלדײמ עננּוי ךלמ ןרַאפ ןכּוז ןעמ לָאז
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  תונידמ עלַא ןיא רעעופיוא ןצעזפיוא לָאז ךלמ רעד ןּואי
 גנּוי ַא רָאנ ּוװ ןעלמַאזנייַא ןלָאז יז ןּוא ,ךיירגיניק ןייז ןּופ
 ןיא ,ןַשּוש טָאטשטּפױה רעד ןיא ןעזסיוא םענייש ןּופ לדיימ
 -רעמַאק םעד אָנַה ןּופ טנַאה רעד רעטנוא ,ןעיורפ יד ןּופ זיוה
 לָאו עמ ןּוא ,ןעיורפ יד ןּופ רעטיה םעד ,ךלמ ןּופ רעניד
 -ליֹוװ טעװ סָאװ לדיײמ יד ןּוא* .ןעגנּוּבלַאז ערעײז ןּבעג יז
 טָאטשנַא הּכלמ יד ןרעװ לָאז ,ךלמ ןּופ ןגיוא יד ןיא ןלעפעג
 .ןיִּתׁשַו

 ןּוא ,ךלמ ןּופ ןגיוא יד ןיא ןלעפעגליֹוװ זיא ךַאז יד ןּוא
 | .ןָאטעג ױזַא טָאה רע

 / ןעמָאנ ןטימ ןֵשּוש טָאטשטּפױה רעד ןיא דיא ַא ןעװעג זיא?
 / ןּופ ןּוז םעד ,יִעמַש ןּופ ןּוז םעד ,ריאָי ןּופ ןּוז רעד יכדרמ
 / ןרָאװעג ןּבירטרַאפ זיא סָאװ' ,ןימינּב ןּופ ןַאמ ַא ,ןשיק
 / ןּבירטרַאפ ןעניײז סָאװ ענעּבירטרַאפ יד טימ םִיַלָשּורי ןּופ
 רַצָנדַכּובנ סָאװ יד ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד הָינְכי טימ ןרָאװעג
 . "רעד טָאה רע ןּואי .ןּבירטרַאפ טָאה לבָּב ןּופ ךלמ רעד
 / ,רעטעפ ןייז ןּופ רעטכָאט יד ,רּתסא זיא סָאד ,ןהָסֵדַה ןגיוצ
 . יד ןּוא ;רעטּומ ןּוא רעטָאפ ןייק טַאהעג טינ טָאה יז םורָאװ
 ;םינּפ ןפיוא ןייש ןּוא ,טלַאטשעג ןפיוא ןייש ןעװעג זיא לדיײמ
 טָאה ,ןּברָאטשעג ןענייז רעטּומ ריא ןּוא רעטָאפ ריא זַא ןּוא
 .רעטכָאט ַא רַאפ ךיז ּוצ ןעמּונעגּוצ יכדרמ יז

 ןייז ןּוא ךלמ ןּופ גָאנָא רעד זַא ,ןעװעג זיא סע ןּוא*
 ןענייז ךַאלדײמ ליפ זַא ןּוא ,ןרָאװעג טנַאקַאּב זיא לעּפַאּב
 רעטנּוא ,ןֵשּוש טָאטשטּפױה רעד ןיא ןרָאװעג טלמַאזעגניַא
 ןרָאװעג ןעמּונעגּוצ רּתסא ךיוא זיא יױזַא ,ןיֵנַה ןּופ טנַאה רעד
 רעטיה םעד ןיֵגַה ןּופ טנַאה רעד רעטנּוא ,ךלמ ןּופ זיוה ןיא
 ענייז ןיא ןלעפעגליֹוװ זיא לדיימ יד ןּוא" .ןעיורפ יד ןּופ
 טָאה רע ןּוא ,םיא רַאפ ןעװעג ןח אֹׂשֹונ טָאה יז ןּוא ,ןגיוא
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 ןּביז יד ןּוא ,ןּבָאג עריא ןּוא ןעגנּוּבלַאז עריא טימ טלײַאעג
 ;זיוה סכלמ ןּופ ןרעװ ןּבעגעג ריא ןפרַאד סָאװ ךַאלדײמ
 ןטּוג םּוצ טנכײצעגסיוא ךַאלדיײמ עריא טימ יז טָאה רע ןּוא
 .ןעיורפ יד ןּופ זיוה ןיא !

 ריא ןּוא קלָאפ ריא טגָאזעגסױא טינ טָאה רּתסאּיי
 יז זַא ,ןלױפַאּב יכדרמ ריא טָאה ױזַא םורָאװ ,םַאטשּפָא

 יכדרמ ויא גָאט רַאפ גָאט ןּוא* .ןגָאוסױא טינ לָאז
 ,ןעיורפ יד ןּופ זיוה םעד ןּופ ףיוה םעד רַאפ ןעגנַאגעגמּורַא
 ריא טימ סָאװ ןּוא ,טכַאמ רּתסא סָאװ ןרעװ ּוצ רָאװעג

 .טעשעג
 ךָאנ לדײמ ןּופ ײר יד טכײרגרעד טָאה סע זַא ןּואי = |

 טָאה יז יװ םעדכָאנ ,ׁשֹורֵושַחַא ךלמ םּוצ ןעמּוק ּוצ ,לדיײמ
 --ןעיורפ יד רַאּפ ריפנייַא םעד טול םישדח ףלעװצ טַאהעגי
 ןּופ געט יד ןרעװ טליפרעד טזומעג ןּבָאה ױזַא םורָאװ !

 ןוא ,ערימ ןּופ לײא טימ ,םישדח סקעז :ןעגנּוּבלַאז ערעײזי
 -ןעיורפ ןּופ ןּבלַאז טימ ןּוא םימׂשּב טימ םישדח סקעז

 טגעלפ ,ךלמ םּוצ ןעגנַאגעג לָאמסנעד זיא לדײמ יד זַא ןּוא;*
 ןרעװ ןּבעגעג ריא ןעננַאלרַאפ טגעלפ יז סָאװ ץלַא|
 ןופ זיוה ןיא ןעיורפ ןּופ זיוה םעד ןּופ ריא טימ ןײנוצטימ !
 טָאה ירפ רעד ןיא ןּוא ,ןעגנַאגעג יז זיא טנװָא ןיא** .ךלמ !
 רעטנּוא ,ןעיורפ יד ןּופ זיוה ןטײװצ ןיא טרעקענמּוא ךיז יז
 םעד ,רענידרעמַאק סכלמ םעד וֵגׁשַעַש ןּופ טנַאה רעד !

 ןעמּוק טינ רעמ טנעלפ יז .רעּבײװסּפעק יד ןּופ רעטיה
 זיא יז ןּוא ,טרענַאּב יז טָאה ךלמ רעד ןדיײס ,ךלמ םּוצ
 .ןעמָאנ ןטימ ןרָאװעג ןפּורעג

 רעד רּתסא ןּופ ײר יד טכײרגרעד טָאה סע זַא ןּואי*
 טָאה רע סָאװ ,רעטעפ סיכדרמ .,לֵיַחיבַא ןּופ רעטכָאט
 טָאה ,ךלמ םּוצ ןעמּוק ּוצ ,רעטכָאט ַא רַאפ ךיז ּוצ ןעמונעג

 טו

| 
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 / סכלמ םעד יֵנֵה סָאװ ץּוחַא ,ךַאז ןייק טגנַאלרַאפ טינ יז
 .ןגָאז טגעלפ ,ןעיורפ יד ןּופ רעסיה רעד ,רענידרעמַאק

  סָאװ עלַא ןּופ ןגיױוא יד ןיא ןעװעג ןח אֹׂשֹונ טָאה רּתסא ןּוא
 .ןעזעג יז ןּבָאה

 | ןיא ׁשֹורֵוׁשַחַא ךלמ םּוצ ןרָאװעג ןעמּונעג זיא רּתסא ןּואי*
 .שדֹוח רעד ויא סָאד ,שדֹוח ןטנעצ ןיא ,זיוה ןכַאלגיניק ןייז

: 

4 

: 

: 

 / טָאה ךלמ רעד ןּואי .הכּולמ ןייז ןּופ רָאי ןטעּביז ןיא ,תֶבֵט
 . טָאה יז ןּוא ,רעּבײװ עלא ןּופ רעמ ןרּתסא ןגירקעג ּביל
 .ץלַא ןופ רעמ טײקילעוטַײל ןּוא ןח םיא ײּב ןגירקעג
 . ריא ףיוא ןיורק-תּוכלמ ַא ןָאטעגנָא טָאה רע ןּוא ,ןעיורפננּוי
 - .ןיִּתשַו טָאטשנַא הּכלמ ַא רַאפ טכַאמעג יז טָאה ןּוא ,ּפָאק
 ,ק/ / עלַא רַאפ טײצלָאמ ןסיורג ַא טכַאמעג טָאה ךלמ רעד ןּואי*

 . .ןגעװ סרּתסא ןּופ טײצלָאמ ַא ,טכצענק ץענייז ןּוא ןרַאה ענייז

 . תונּתמ ןּבעגעג ןּוא ,החָנה ַא תונידמ יד טכַאמעג טָאה רע ןּוא

 .טנַאה רעכַאלגיניק ַא טימ
 . טלמַאזעגנייַא לָאמ טײװצ ַא ןעניײז ןעיורפגנוי:זַא ןּואיי

  רּתסאֹיי-ךלמ ןּופ רעיוט ןיא ןסעזעג זיא יכדרמ ןּוא ,ןרָאװעג
 / ריא ןּוא םַאטשּפָא ריא טגָאזענסױא טַאהעג טינ ךָאנ טָאה
 רּתסא םורָאװ ;ןלױּפַאּב ריא טָאה יכדרמ יװ יװַא ,קלָאפ
  תעּב יװ ױזַא ,טגָאזעגנָא ריא טָאה יכדרמ סָאװ ןָאטעג טָאה
 ןעװ ,געט ענעי ןיא* -םיא יּב גנואיצרעד ןיא ןעװעג זיא יז
 טנרעצעג טָאה ,ךלמ ןּופ רעױט ןיא ןסעזעג זיא יכדרמ
 יד ןּופ ,ךלמ ןּופ רענידרעמַאק ײװצ ,ׁשֶרָּת ןּוא ןֶתֹנִּב
 טנַאה ַא ןקערטשסיוא טלָאװעג ןּבָאה יז ןּוא ,רעטיהלעוש
 ןרָאװעג טסּוװרעד ךַאז יד ויא*י .שֹורֵושַחַא ךלמ ןפיוא
 ןּוא ,ןהּכלמה רּתסא טליײצרעד טָאה רע ןּוא ,ןיכדרמ ּוצ
 .ןיכדרמ ןּופ ןעמָאנ ןיא ךלמ םעד טגָאזעג טָאה רּתסא
 ןענופעגסיוא זיא ןּוא ,ןרָאװעג טכּוזעגכָאנ זיא ךַאז יד ןּוא

 . אנע 7
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 ףיוא ןרָאװעג ןעגנַאהעגפיוא עדייּב ןענַײז יז ןּוא ,ןרָאװעג
 יד ןּופ ךּוּב ןיא ןרָאװעג ןּבירשְרַאפ זיא סע ןּוא ;םיוּב ַא'
 .ךלמ םעד רַאפ ןשינעעשעגטיײצ

 ׁשֹורָושַחַא ךלמ רעד טָאה ןשינעעשעג עקיזָאדיד ךָאני
 רע ןּוא ,יִנָגַא םעד ,ןָאתַדמַה ןּופ ןּוז םעד ןֶמָה טסיײרגעג + |
 עלַא רעּביא לּוטש ןייז טלעטשעג ןּוא ןּביױהרעד םיא טָאה |

 סכלמ ןיא סָאװ ךלמ ןּופ טכענק עלַא ןּוא* .םיאייּב סָאװ ןרַאה
 ױזַא םורָאװ ,ןענָמָה ּוצ טקּוּבעג ןּוא טינקעג ךיז ןּבָאה רעיוט
 טגעלפ יכדרמ רָאנ ;םיא ןגעװ ןליופַאּב ךלמ רעד טָאה
 ךלמ ןּופ טכענק יד ןּבָאה*  .ןקּוּב טינ ןּוא ןעינק טינ ךיז !

 סָאװרַאפ :ןיכדרמ ּוצ טגָאזעג רעױט סכלמ ןיא סָאװ
 יא סע ןּוא* ?ךלמ ןּופ לעּפַאּב םעד רעּביא וטסטערטי

 רע ןּוא ,גָאט רַאפ גָאט טגָאזעג םיא ּוצ סָאד ןּבָאה ײז זַא ,ןעװעג !
 ,ןענָמָה טלײצרעד ײז ןּבָאה ױזַא ,ײז ּוצ טרעהעגוצ טינ טָאה !
 םורָאװ ;ןײטשַאּב ןלעװ רעטרעװ סיכדרמ ּביוא ןעז ּוצ ידּכ !
 טָאה ןֶמֶה יװ ןּוא* .דיא ַא זיא רע זַא טגָאזעג ײז טָאה רע

 ,םיא ּוצ טינ ךיז טקּוּב ןּוא טינ ךיז טינק יכדרמ זַא ןעזעג
 טָאה רע ןּוא* .ןרָאצמירג טימ לּופ ןרָאװעג ןֶמָה זיא ױזַא
 ףיױא טנַאה ַא ןקערטשּוצסױא ןגיוא ענייז ןיא טכַארַאפ
 קלָאפ סָאד טגָאזעג םיא טָאה עמ םורָאװ ;ןײלַא ןיכדּרמ
 עלַא ןגיליטרַאפ ּוצ טכוזעג טָאה ןֶמָה רָאנ ;ןיכדרמ ןּופ
 קלָאפ סָאד ,ןשֹורַושַחַא ןּופ ךײרגיניק ןצנַאג ןיא סָאװ ןדיא |

 .ןיכדרמ ןּופ
 ןטפלעװצ ןיא ,ןסינשדֹוח רעד זיא סָאד ,שדֹוח ןטשרע ןיאי = |
 סָאד ,רּוּפ ַא ןפרָאװעג ןעמ טָאה ,ׁשֹורֵושַחַא ךלמ ןּופ רָאי -
 שדֹוח ןּופ ןּוא ,גָאט ףיוא גָאט ןּופ ,ןענָמָה רַאפ ,לרֹוג ַא זיא |
 .רֶדָא שדֹוח זיא סָאד ,שדֹוח ןטפלעװצ םּוצ ויּב ,שדֹוח ףיּוִא !
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 ןייא ןַארַאּפ :שֹורֵושַחַא ךלמ םּוצ טגָאזעג טָאה ןָמָה ןּוא*
 עלַא ןיא רעקלעפ יד ןשיװצ טײרּפשעצ ןּוא טייזעצ ,קלָאפ
 שרעדנַא ןענייז ןצעזעג ערעײז ןּוא ,ךיירגיניק ןײד ןּופ תונידמ
 ,טינ יז ןעּוט ךלמ ןּופ ןצעזעג יד ןּוא ,קלָאפ ןכַאלטיא ייּב יװ
 ּביוא .ןּבײלּב ןוָאל ּוצ ײז טינ ךיז טניול ךלמ םעד ןּוא
 "מּוא יז ןרעװ ןּבירשעג לָאז ,ןלעפעגליֹוװ זיא ךלמ םעד
 רענטנעצ טנויױט ןעצ ןגעװּפָא לעװ ךיא ןּוא ,ןעגנערּבּוצ
 -נײרַא ףיוא ,רעטפַאשטריװ יד ןּופ טנעה יד ףיוא רעּבליז
 ךלמ רעד טָאהיי .ךלמ ןּופ ןרעמַאקצַאש יד ןיא ןעגנערּבּוצ
 םיא טָאה ןּוא ,טנַאה ןייז ןּופ גנירלגיז ןייז ןעמּונעגּפָארַא
 -ררֹוצ םעד ,ינָנַא םעד ,ןָאתָדמַה ןּופ ןּוז םעד ןֶמָה ּוצ ןּבעגעג
 סָאד :ןענֶמָה ּוצ טגָאזעג טָאה ךלמ רעד ןּוא*! .םידּוהיַה
 ןָאט ּוצ ,קלָאפ סָאד ךיוא ןּוא ,ןעקנָאשעג ריד טרעװ טלעג
 .ןגיוא ענייד ןיא טּוג זיא סע יװ םיא טימ

 ןיא ןרָאװעג ןפּורעג ןענייז ךלמ ןּופ רעּבײרש יד ןּואיי
 זיא סע ןּוא ,םיא ןיא גָאט ןטנצירד ןיא ,שדֹוח ןטשרע
 ,ןלױפַאּב טָאה ןֶמָה סָאװ ץלַא יװ יװַא ןרָאװעג ןּבירשעג
 רעּביא סָאװ ןטשריפ יד ּוצ ןּוא ,ךלמ ןּופ ןּפַארטַאס יד ּוצ
 ;קלָאפ ןכַאלטיא ןּופ ןרַאה יד ּוצ ןּוא ,הנידמ רעכַאלטיא
 טול קלָאפ ןכַאלטיא ןּוא ,בתּכ ריא טול הנידמ רעכַאלטיא
 ןּוא ,שֹורֵושַחַא ךלמ ןּופ ןעמָאנ ןיא ןּבירשעג ,ןושל ןייז
 ,ךלמ ןּופ גנירלגיז ןטימ טעמתחעג

 ןּופ טנַאה רעד ךרּוד ןרָאװעג טקישעג ןענייז ווירּב ןּוא!י
 ּוצ ,ןגיליטרַאפ ּוצ ,ךלמ ןופ תונידמ עלַא ּוצ סרעפיול
 ,טלַא זיּב גנוי ןּופ ,ןדיא עלַא ,ןעגנערּבּוצמּוא ןּוא ,ןעגרה
 ןטנצײרד ןיא ,גָאט ןייא ןיא ,רעּבײװ ןּוא רעדניק עניילק
 ּוצ ןּוא ,רֶדָא שדֹוח זיא סָאד ,שדֹוח ןטפלעװצ ןּופ גָאט

= 
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 ץפירשעג םעד ןּופ חסּונ רעד** .געמרַאפ רעײז ןּביױרעצ
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 רעכַאלטיא ןיא לעּפַאּב ַא רַאפ ןרעװ ןּבעגעגסױרַא לָאז
 ןלָאז יז זַא ,רעקלעפ עלַא ּוצ טכַאמעג טנַאקַאּב ,הנידמ
 .גָאט ןקיזָאדמעד רַאפ טײרּבעגנָא ןייז

 סכלמ םעד טימ לײַאעג ןיא סױרַא סרעפיול יד ןענייזי*
 רעד ןיא ןרָאװעג ןּבעגעגסױרַא זיא ץעזעג סָאד ןּוא ,גָאזנָא)
 ךיז ןּבָאה ןֶמָה ןּוא ךלמ רעד ןּוא .ןֵשּוש טָאטשטּפױה
 .טלמּוטעצ ןעװעג זיא ןֵשּוש טָאטש יד ןּוא ,ןעקנירט טצעזעג |

 זיא סָאװ ץלַא טסּוװרעד ךיז טָאה יכדרמ יװ ןּוא: ך
 ,רעדײלק ענייז ןסירעצ יכדרמ טָאה יױזַא ,ןעשעג

 -סױרַא זיא רע ןּוא ,שַא טימ קַאז ןָאטעגנָא טָאה רע ןּוא
 ןּוא סיורג ַא ןעירשעג טָאה ןּוא ,טָאטש ןטימ ןיא ןעגנַאגעג !

 סכלמ םּוצ ויּב ןעמּוקעג זיא רע ןּוא* .יײרשעג רעטיּב
 סכלמ ןיא ןיײננײרַא טרָאטעג טינ טָאה עמ םורָאװ ;רעױט
 .קַאז ןיא רעיוט !

 ןּופ גָאנָא רעד רָאנ ּוװ ,הנידמ רעכַאלטיא ןיא ןּוא;
 סיורג ַא ןעװעג זיא ,ןעמּוקעננָא ויא לעּפַאּב ןייז ןּוא ךלמ !

 קַאז ;גָאלק ןּוא ןײװעג ןּוא ,תינעָּת ַא ןּוא ,ןדיא ייּב רעיורט
 .טעּבעגרעטנּוא ךיז ליפ ןּבָאה ׁשַא ןּוא !

 -רעמַאק עריא ןּוא ךַאלדײמ סרּתסא ןעמוקעג ןענייזי

 זיא הּכלמ יד ןּוא ,טלײצרעד סָאד ריא ןּבָאה ןּוא ,רעניד |
 רעדײלק טקישעג טָאה יז ןּוא ,ןרָאװעג טרעטיצענפיוא
 רעּבָא ,םיא ןּופ קַאז ןייז ןָאטּוצסױא ןּוא ,ןיכדרמ ןָאטּוצנָא
 םענייא ,ןכָתַה ןפּורעג רּתְסא טָאה* .ןעמּונעגנָא טינ טָאה רע
 טלעטשעג טָאה רע סָאװ רענידרעמַאק סכלמ םעד ןּופ
 צ רָאװעג ,ןיכדרמ ּוצ ןלױפַאּב םיא טָאה יז ןּוא ,ריא רַאפ
 .ויא סָאד סָאװרַאפ ןּוא ,זיא סָאד סָאװ ןרעװ
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 .ץַאלּפ ןטיירּב ןפיוא ןיכדרמ ּוצ ןעגנַאגעגסױרַא ךֶתַה זיא*
 / טָאה יכדרמ ןּוא ,רעױט סכלמ ןרַאפ סָאװ טָאטש ןּופ
 םעד ןּוא ,ןעשעג ויא םיא סָאװ ץלַא טלײצרעד םיא

 יי 5." * וו רע פו ר .ך

  טָאוענּוצ טָאה ןֶמָה סָאװ רעּבליז םעד ןּופ ףערטַאּב
 . ידּכ ,ןדיא יד רַאפ ךלמ ןּופ ןרעמַאקצַאש יד ןיא ןגעװּוצּפָא

 / םענעּבירשעג םעד ןּופ חסונ םעד ךיוא* .ןעגנערּבּוצמּוא יז
 וצ ַײז ןֵשּוש ןיא ןרָאװעג ןּבענעגסױרַא זיא סָאװ לעּפַאּב
 / ריא ןּוא ,ןרּתסא ןזײװ ּוצ ,ןּבעגעג םיא רע טָאה ,ןגיליטרַאפ
 . יב ןטעּב ּוצ ,ךלמ םּוצ ןייג ּוצ ןגָאונָא ריא ןּוא ,ןלײצרעד
 .קלָאפ ריא רַאפ םיא יב ןעלדַּתש ךיז ןּוא ,םיא

 . יד ןרּתסא טלײצרעד טָאה ןּוא ,ןעמּוקעג ְךָתַה זיאי
 . ןכָתַה וצ טדערעג טָאה רֹּתסא ןּואיי .ןיכדרמ ןּופ רעטרעוו
 / ךלמ ןּופ טכענק עלא*י :ןיכדרמ ּוצ ןלױפַאּב םיא טָאה ןּוא
 רעכַאלטיא זַא ןסײװ ,תונידמ סכלמ ןּופ קלָאפ סָאד ןּוא
 ןטסקינײװעניא ןיא ךלמ םּוצ ןײרַא טייג סָאװ יורפ רעדָא ןַאמ
  ןייא זיױלּב םיא רַאפ זיא ,ןפּורעג טינ טרעװ רע ןעװ ,ףיוה
 / סא טקערטש ךלמ רעד סָאװ רעד ןדייס ,ןטײט ,ץעועג
 ;ןּבעל טּבײלּב רע ,רעטּפעצ םע;רעדליג םעד םיא ּוצ
 5 ךלמ ןרַאפ ןעמּוק ּוצ ןרָאװעג ןפּורעג טינ ןיּב ךיא ןּוא
 .געט קיסיײרד

 .ןרּתסא ןּופ רעטרעװ יד ןיכדרמ טלײצרעד ןעמ טָאה*
 טינ טסלָאז :ןרּתסא ןרעפטנע ןסײהעג טָאה יכדרמ ןּוא;י
 ןרעװ ןענּורטנַא טסעװ ןדיא עלַא ןּופ ּוד זַא ,ךיז ייּב ןעניימ
 ןיא ןגײװש וטסעװ ןגײװש ּביױא םורָאװ;+ .זיוה סכלמ ןיא
 ןייטשפיוא גנוטער ַא ןּוא גנורעטכײלרעד ַא טעװ ,טייצ רעד
 סרעטָאּפ ןײד ןּוא ּוד ןּוא ,טרָא רעדנַא ןַא ןּופ ןדיא רַאפ
 טינ טסָאה ּוד ּביױא סײװ רעװ ןּוא .ןייגרעטנּוא ןלעװ זיוה
 ?יד יװ טייצ ַאזַא רַאפ הכולמ יד טכיײרגרעד
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 למַאז ײנ'* :ןיכדרמ ןרעפטנע ןסיײהעג רּתסא טָאה;;
 רַאפ טסַאפ ןּוא ,ןֵשּוש ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ןדיא עלַא ןייַא
 טכַאנ ,געט ײרד ןעקנירט טינ ןּוא ןסע טינ טלָאז ריא ןּוא ,רימ

 .ןטסַאפ יװַא ןלעװ ךַאלדיײמ ענַײמ ןּוא ךיא ךיוא ;גָאט ןּוא !
 ;ץעועג טול טינ זיא סָאװ ,ךלמ םּוצ ןייג ךיא לעװ ױזַא ןּוא !
 .ןייגרעטנּוא ךיא לעװ ,ןײגרעטנּוא לעװ ךיא זַא ןּוא !

 סָאװ ץלַא יװ ױװַא ןָאטעג טָאה ןּוא ,קעװַא יכדרמ זיאיי
 .ןלױפַאּב םיא טָאה רּתסא !

 ךיז רּתסא טָאה ,גָאט ןטירד ןפיוא ןעװעג זיא סע ןּואי ה
 ןיא טלעטשעג ךיז טָאה ןּוא ,קידתּוכלמ ןָאטעננָא

 ןּוא ;זױה סכלמ ןגעקַא זיוה סכלמ ןּופ ףיוה ןטסקינײװעניא |
 ןיא ןָארס ןכַאלגיניק ןײז ףיוא ןסעזעג זיא ךלמ רעד

 רעד יװ זיא* ,זיוה ןּופ גנַאננײַא םעד ןגעקַא ,זיוה ןכַאלגיניק |
 ,ףיוה ןיא קידנעיטש הּכלמה רַּתסֹא ןעזרעד טָאה ךלמ
 טָאה ךלמ רעד ןּוא ,ןגיוא ענייז ןיא ןעװעג ןח אֹׂשֹונ יז טָאה !
 סָאװ רעטּפעצ םענרעדליג םעד ןרּתסא ּוצ טקערטשענסיוא |
 טרירעגנָא טָאה ןּוא ,טנענעג טָאה רּתסא ןּוא ,טנַאה ןייז ןיא |
 :טנָאזעג ריא ּוצ ךלמ רעד טָאה* .רעטּפעצ ץיּפש םעד |

 ןליפַא ?השקּב ןייד זיא סָאװ ןּוא ?הֹּכ למה רַּתסא ,ריד זיא סָאװ
 רּתסא טָאה* .ןרעװ ןּבעגעג ריד לָאז הכּולמ רעּבלַאה ַא ויּב |
 ךלמ רעד לָאז ,ןלעפעגליֹוװ זיא ךלמ םעד ּבױא :טגָאזעג |
 רַאפ ּבָאה ךיא סָאװ טײצלָאמ םעד ּוצ טנייה ןעמּוק ןֶמָה ןּוא |
 רעהא טליײַא :טנָאזעג ךלמ רעד טָאה" .טכַאמעג םיא |

 ןּוא ךלמ רעד ןּוא .ןרּתסא ןּופ טרָאװ סָאד ןָאט ּוצ ,ןענָמָה
 טָאה רּתסֹא סָאװ טײצלָאמ םעד ּוצ ןעמּוקעג ןענײז ןֶמָה
 ףיוא ןרּתסא ּוצ טנָאועג טָאה ךלמ רעד ןּוא* .טכַאמעג
 ריד טעװ ,גנַאלרַאפ ןײד רָאנ סָאװ :טײצלָאמנײװ םעד
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 ַא ויּב וליפַא ,השקּב ןיד רָאנ סָאװ ןּוא ,ןרעװ ןבעגעג
 רּתסא טָאה' .ןרעװ ןָאטעג טעװ הכּולמ רעּבלַאה
 --השקּב ןיימ ןּוא גנַאלרַאפ ןיימ :טנָאזעג טָאה ןּוא טרעפטנעעג
 ןופ ןגיוא יד ןיא טײקילעוטײל ןענּופעג ּבָאה ךיא ּביואי
 ןיימ ןּבעג ּוצ ןלעפעגליֹוװ זיא ךלמ םעד ּביוא ןּוא ,ךלמ
 ןָמָה ןּוא ךלמ רעד לָאז--השקּב ןיימ ןָאט ּוצ ןּוא גנַאלרַאפ
 נרָאמ ןּוא ;ןכַאמ יז לעװ ךיא סָאװ טײצלָאמ םעד ּוצ ןעמּוק
 .ךלמ ןּופ טרָאװ סָאד יװ ױזַא ןָאט ךיא לעװ

 ךַאלײרפ גָאט םענעי ןיא ןעגנַאנעגסױרַא זיא ןֶמָה ןּוא'
 טָאה ןֶמָה יװ רעּבָא .ןצרַאה ןטמַארעגפיוא ןַא טימ ןּוא
 ךיז טָאה רע טינ וַא ,ךלמ ןּופ רעיוט ןיא ןיכדרמ ןעזעג
 ױזַא ,םיא רַאפ טרירעג ךיז טָאה רע טינ ןּוא טלעטשעגפיוא
 רעּבָא* .ןיכדרמ ףיוא ןרָאצמירג טימ ןרָאװעג לּופ ןֶמָה זיא
 זיוה ןייז ןיא קעװַא זיא רע ןּוא ,ןטלַאהעגנײַא ךיז טָאה ןֶמָה
 ןייז ןּוא ,טניירפ עטּוג ענייז טכַארּבעג ןּוא טקישעג טָאה ןּוא
 ןייז יז רַאפ טליײצרעדסױא טָאה ןֶמָה ןּוא** .ׁשֶרָז ּבײװ
 ױזַא יװ גנידצלַא ןּוא ,רעדניק ליפ עניײז ןּוא ,תורישע סיורג
 םיא טָאה רע ױװַא יװ ןּוא ,טסײרגעג םיא טָאה ךלמ רעד
 ןוא* .ךלמ ןּופ טכענק יד ןּוא ןרַאה יד רעּביא ןּביױהרעד
 טוָאלעג טינ הּכלמה רּתְסא טָאה ךיוא :טגָאזעג טָאה ןֶמָה
 טָאה יז סָאװ טײצלָאמ םעד ּוצ ךלמ ןטימ םענייק ןעמּוק
 ךיא ןיּב ןגרָאמ ףיוא ךיוא ןּוא ,ךימ זױלּב רָאנ טכַאמעג
 רימ זיא ץלַא סָאד רעּבָא* .ךלמ ןטימ ריא ּוצ ןטעּברַאפ
 ןדיא םעד יכדרמ עז ךיא סָאװ לָאמ סכַאלטיא ,טרעװ טשינ
 בײװ ןייז טגָאזעג םיא ּוצ טָאה'* .ךלמ ןּופ רעיוט ןיא ןציז
 הָיְלּת ַא ןכַאמ ןעמ לָאז :טניירפ עטּוג ענייז עלַא ןּוא ,שֶרָז
 עמ ,ךלמ םעד גָאז ירפ רעד ןיא ןּוא ,ךיוה ןליײא קיצפּופ
 רעכַאלײרפ ַא יג ןּוא ;ןיכדרמ ריא ףיוא ןעגנעהפיוא לָאז
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 ןלעפעגליֹוװ ךַאז יד זיא .טײצלָאמ םּוצ ךלמ םעד טימ
 .הָיַלּת יד טכַאמעג טָאה רע ןּוא ,ןענָמָה רַאפ !

 ,ךלמ ןּופ ףָאלש רעד ןָאטענּפָא ךיז טָאה טכַאנ רענעי ןיא:
 תונֹורכוה-רפס םעד ןעגנערּב ןסיײהעג טָאה רע ןּוא = }
 ןרָאװעג טנעײלעגרָאפ ןענייז יז ןּוא ,ןשינעעשעג טײצ יד ןּופ -

 יכדרמ זַא ןּבירשרַאפ ןרָאװעג ןענּופעג זיא* .ךלמ ןרַאפ
 -רעמַאק ײװצ יד ,ׁשֶרָּת ןּוא ָאנָתנְּב ףיוא טגָאזעגסױא טָאה
 טכּוועג ןּבָאה סָאװ ,רעטיהלעווש יד ןּופ ,ךלמ ןּופ רעניד
 רעד טָאה* .ׁשֹורְושַחַא ךלמ ןפיוא טנַאה ַא ןקערטשּוצסױא
 ןָאטעג זיא הלּודג ןּוא דובּכ ַא רַאפ סָאװ :טגָאזעג ךלמ
 ןּופ ןעגנּוי יד טגָאזעג ןּבָאה ?רַאפרעד ןיכדרמ ןרָאװעג
 ןָאטעג טינ םיא טימ זיא ךַאז ןייק :םיתרשמ ענייז ,ךלמ
 ?ףיױה ןיא זיא רעװ :טגָאזעג ךלמ רעד טָאה* .ןרָאװעג
 סכלמ םעד ןּופ ףיוה ןטסקינײװנסױא ןיא טמּוק ןֶמָה טשרע
 רעד ףיוא ןיכדרמ ןעגנעהפיוא לָאז עמ ךלמ םעד ןגָאזּוצ ,זיוה

 ןעגנוי יד ןּבָאה" .םיא רַאפ טײרגענּוצ טָאה רע סָאװ הָיִלּת !
 טָאה .ףיוה ןיא ןֶמָה טייטש ןָא :טגָאזעג םיא ּוצ ךלמ ןּופ
 -נײרַא ןֶמָה זיא* .ןעמּוקנײרַא רע לָאז :טגָאזעג ךלמ רעד |

 ףרַאד סָאװ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ךלמ רעד ןּוא ,ןעמּוקעג
 ?דובּכ ןָאטנָא םיא ליװ ךלמ רעד סָאװ ןַאמ ַא טימ ןָאט ןעמ
 רעד טעװ ןעמעוװ :ןצרַאה ןיא ךיז יײּב טרעלקעג ןֶמָה טָאה !
 טגָאזעג טָאה ןֶמָה ןּוא* ?רימ ץּוחַא דובּכ ןָאטנָא ןלעװ ךלמ !
 --דובּכ ןָאטנָא םיא ליװ ךלמ רעד סָאװ ןַאמ ַא :ךלמ םּוצ |

 ךלמ רעד סָאװ דיײלק קידתוכלמ ַא ןעננערּב ןעמ לָאז
 ךלמ רעד סָאװ דרעפ ַא ןּוא ,טדײלקעגנָא ןירעד ךיז טָאה
 זיא ןיורק עקידתוכלמ ַא סָאװ ןּוא ,ןטירעג םיא ףיוא זיא

 סָאד ןּבעג לָאז עמ ןּוא" .ּפָאק ןייז ףיוא ןרָאװעג ןָאטעגנָא -



= 
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: 

 - יד ןּופ םענייא ןּופ טנַאה רעד ףיוא דרעפ םעד ןּוא דײלק-
 םעד ןדַײלקנָא לָאז עמ ןּוא ,טײללדַא יד ,ךלמ ןּופ ןרַאה
 םיא לָאז עמ ןּוא ,דובּכ ןָאטנָא םיא ליוװ ךלמ רעד סָאװ ןַאמ
 ,טָאטש ןּופ סַאג רעטיײרּב רעד ךרּוד דרעפ ןפיוא ןטייר ןכַאמ
 סָאװ ןַאמ םעד ּוצ ןָאטעגטרעװ ױזַא :םיא רַאפ ןפּורסיוא ןּוא
 ךלמ רעד טָאה" .דובּכ ןָאטנָא םיא ליװ ךלמ רעד
 ,דרעפ םעד ןּוא דײלק סָאד םענ ןּוא לא :ןענָמֶה ּוצ טגָאזעג
 ןדיא םעד יכדרמ ּוצ ױזַא ּוט ןּוא ,טדערעג טסָאה ּוד יװ יױזַא
 ַא ןלַאפּפָא ןוָאל טינ טסלָאז ;רעױט סכלמ ןיא טציז סָאװ
 .טדערעג טסָאה ּוד סָאװ ץלַא ןּופ טרָאװ

 רע ןּוא ,דרעפ םעד ןּוא דילק סָאד ןעמּונעג ןֶמָה טָאה;!
 ןטײר טכַאמעג םיא טָאה ןּוא ,ןיכדרמ טדײלקעננָא טָאה
 / רַאפ טָאה ןּוא ,טָאטש ןּופ סַאג רעטיירּב רעד ךרּוד
 . רעד סָאװ ןַאמ םעד ּוצ ןָאטעג טרעװ ױװַא :ןפּורעגסױא םיא
 .דובּכ ןָאטנָא םיא ליװ ךלמ

 .ךלמ ןּופ רעיוט םּוצ טרעקעגמּוא ךיז טָאה יכדרמ ןּוא;י
 טימ ןּוא קירעיורט ,םײהַא טסַאה ןיא קעװַא זיא ןָמָה רעּבָא
 ּבײװ ןייז טלײצרעד טָאה ןֶמָה ןּוא* .ּפָאק ןטקעדרַאפ ַא
 .ןפָארטעג טָאה םיאסָאװ ץלַאטנײרפ עטּוג ענייז עלַא ןּוא ׁשֶרְו
 ;םיא ּוצ טגָאזעג ׁשֶרֶז ּבייװ ןייז ןּוא טײל עגּולק ענייז ןּבָאה
 טסָאה ּוד סָאװ יכדרמ רעד זיא םַאטשּפָא ןשידיא ןּופ ּביױא
 ןגעקַא ןריפסיוא טינ ּוטסעװ ,םיא רַאפ ןלַאפ ןּבױהעגנָא
 .םיא רַאפ ןלַאפ ּוטסעװ ןלַאפ רָאנ ,םיא

 םעד ןעמּוקעגנא ןענייז ױזַא ,םיא טימ ךָאנ ןדער ײז יוו!*

4 
: 

 יי יי יי יי ר שי, טי.

 .ּוצ ןענָמִה ןעגנערּב ּוצ טליײַאעג ןּוא ,רענידרעמַאק סכלמ
 .טכַאמעג טָאה רַּתסא סָאװ טַײצלָאמ םעד

 ןעקנירט ּוצ ןעמּוקעג ןענייז ןֶמָה ןּוא ךלמ רעד ןּואי ן |
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 ןרּתסא ּוצ טגָאזעג טָאה ךלמ רעד ןּוא* .הּכלמה רּתסא ַײּב
 ןייד רָאנ סָאװ :טײצלָאמנײװ םייּב ,גָאט ןטײװצ ןפיוא ךיוא
 סָאװ ןּוא ,ןרעװ ןּבעגעג ריד טעװ ,הּכלמה רּתסא ,גנַאלרַאּפ
 ןָאטעג טעװ הכּולמ רעּבלַאה ַא זיּב וליפַא ,השקּב ןײד רָאנ
 .ןרעװ
 ּביוא :טגָאזעג טָאה ןּוא טרעפטנעעג הּכלמה רַּתסא טָאהי = |
 ,ךלמ ,ןגױא ענייד ןיא טײקילעוטײל ןענופעג ּבָאֵה ךיא
 ןּבעל ןיימ רימ לָאז ,ןלעפעגליֹוװ זיא ךלמ םעד ּביוא ןּוא
 ןיימ ףיוא קלָאּפ ןיימ ןּוא ,טעּבעג ןיימ ףיוא ןרעװ ןעקנָאשעג
 ןוא ךיא ,ןרָאװעג טפיוקרַאפ ןענייז רימ םורָאװ* .השקּב
 ;ןעגנערּבּוצמּוא ןּוא ,ןעגרה םּוצ ,ןגיליטרַאפ םּוצ ,קלָאפ ןַײמ
 ןוא טכענק רַאפ ןרָאװעג טפיוקרַאפ ןטלָאװ רימ ןעװ ןּוא
 טניפ רעד רעּבָא ,ןגיװשעג ךיא טלָאװ ןטסניד רַאְפ
 ןפּורעגּפָא ךיז טָאה" .ןדָאש סכלמ םעד טרעװ טינ זיא
 :הּכלמה רֹּתסא ּוצ טנָאזעג טָאה ןּוא ,שֹורַושַחַא ךלמ רעד
 םיא טָאה ץרַאה ןַײז סָאװ ,רעד זיא ּוװ ןּוא ,רעד זיא רעװ
 ןַאמ ַא :טגָאזעג רּתסא טָאה" ?ןָאט ּוצ סָאװ ױזַא טגעװרעד
 ןָמָה ןּוא .ןֵמָה רעזייּב רעקיזָאדרעד ,טנייפ ַא ןּוא ררֹוצ ַא
 ןואי .הּכלמ רעד ןּוא ךלמ םעד רַאפ ןקָארשרעד ךיז טָאה
 םעד ןּופ ןרָאצמירג ןייז ןיא ןענַאטשעגפיוא זיא ךלמ רעד
 ןּוא ;ןטרָאגצַאלַאּפ םעד ןיא ןײרַא זיא ןּוא ,טײצלָאמנַײװ
 ײּב ןּבעל ןייז םּוא ןטעּב ּוצ טלעטשענּפָא ךיז טָאה ןְמָה
 זיא ויּב זַא ןעועג טָאה רֶע םורָאװ ,הּכלמה רּתְסאי
 טָאה ךלמ רעד יװ ןּואי .ךלמ ןּופ םיא ףיוא ןסָאלשַאּב
 םעד ןּופ זיוה ןיא ןטרָאגצַאלַאּפ םעד ןּופ טרעקעגמּוא ךיז
 םעד ףיוא ןלַאפעגרעדינַא טגיל ןָמֶה טשרע ,טײצלָאמנַײװ
 :טגָאזעג ךלמ רעד טָאה .ףיורעד זיא רּתסא סָאװ לטעּבנעל
 טרָאװ סָאד יװ ?זיוה ןיא רימ ייּב הּכלמ יד ןעגניװצַאּב ךָאנ
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 || סנָמֶָה טקעדענוצ ןעמ טָאה יװַא ,ליומ סכלמ ןּופ סױרַא זיא
 וו .םיִנּפ

 ! רענידרעמַאק יד ןּופ רעניײא ,הָנֹוברַח טגָאזעג טָאה'
 קיצפּופ הֶיִלּת יד זיוה סנֶמָה ןּבעל ךיוא טייטש ןָא :ךלמ ןרַאפ
 סָאװ םעד ,ןיכדרמ רַאפ טכַאמעג טָאה ןֶמָה סָאװ ךיוה ןליײא
 :טגָאזעג ךלמ רעד טָאה .ךלמ ןּופ ןטּוג םּוצ טדערעג טָאה
 ןענָמַה ןעגנַאהעגפיוא ןעמ טָאה'" .ףיורעד ףיוא םיא טגנעה
 || ,ןיכדרמ רַאפ טײרגעגּוצ טָאה רע סָאװ הָיִלּת רעד ףיוא
 : .טליטשעג ךיז טָאה ךלמ םעד ןּופ ןרָאצמירג רעד ןּוא
 יקעװַא ׁשֹורֵושַחַא ךלמ רעד טָאה גָאט םענעי ןיאי ח

 | "ררֹוצםעד מָה ןּופ זיוה סָאד הּכלמה רֹּתסא ּוצ ןּבעגעג
 םורָאװ ,ךלמ ןרַאפ ןעמּוקעג יא יכדרמ ןּוא .םידּוהיַה
 ןואי .רעריא זיא רע סָאװ ,טלײצרעד םיא טָאה רּתסא
 טָאה רע סָאװ גנירלגיז ןייז ןעמּונעגּפָארַא טָאה ךלמ רעד
 ןּוא ;ןיכדרמ ןּבעגעג םיא טָאה ןּוא ,ןענֶמָה ןּופ ןעמּונעגקעװַא
 .זיוה סנָמָה רעּביא ןיכדרמ טצעזעגפיוא טָאה רּתסא

 זיא יז ןּוא ,ךלמ ןרַאפ טדערעג רעדיװ טָאה רַּתסא ןּוא;
 ײּב ןטעּבעג ןּוא טנײװעג טָאה ןּוא ,סיפ ענייז רַאפ ןלַאפעג
  ןייז ןּוא ,ינָנַא םעד ןָמֶה ןּופ וײּב סָאד ןָאטּוצּפָא ,םיא
 טָאה* .ןדיא יד ןגעקַא טכַארטעג טָאה רע סָאװ גנּוטכַארט
 םענרעדליג םעד ןרּתסא ּוצ טקערטשעגסיױא ךלמ רעד
 / ךיז טָאה ןּוא ןּביוהעגפיוא ךיז טָאה רּתסא ןּוא ,רעטּפעצ
 םעד ּביױא :טגָאזעג טָאה יז ןּוא* .ךלמ ןרַאפ טלעטשעג
 -טײל ןענופעג ּבָאה ךיא ּביוא ןּוא ,ןלעפעגליֹוװ זיא ךלמ
 ןּוא ,ךלמ ןרַאפ טכער זיא ךַאז יד ןּוא ,םיא רַאפ טײקילעז
 ןרעװ ןּבירשעג לָאז ,ןגיוא ענייז ןיא ןלעפעגליֹוװ ןיּב ךיא
 ןּופ ןּוז םעד ןֶמֶה ןּופ גנוטכַארט יד ,װירּב יד ןפּורּוצּפָא
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 ןעננערּבּוצמּוא ןּבירשעג טָאה רע סָאװ ,ינָנַא םעד ,ןָאתַדמַה }
 ךיא לעװ יװ םורָאװ" .ךלמ ןּופ תונידמ עלַא ןיא ןדיא יד
 ןּוא ?קלָאפ ןיימ ןפערט טעװ סָאװ זייּב סָאד ןעווצ ןענעק
 ןימ ןּופ גנַאנרעטנוא םעד ןעווצ ןענעק ךיא לעװ יװ |
 ?םַאטשּפָא !
 ןוא הּכלמה רֹּתסא ּוצ טגָאזעג ׁשֹורושַחַא ךלמ רעד טָאהי = |

 -קעװַא ךיא ּבָאה זיוה סנֶמָה ,טעז :ןדיא םעד יכדרמ ּוצ
 ףיוא ןעגנַאהעגפיוא ןעמ טָאה םיא ןּוא ,ןרּתסא ּוצ ןּבעגעג

 טנַאה ַא טקערטשעגסיוא טָאה רע סָאװרַאפ ,הָיַלּת רעד |
 סע יװ ױזַא ,ןדיא יד ןגעװ טּבײרש ,ריא ןּוא* .ןדיא יד ףיוא !

 טעמתח ןּוא ,ךלמ ןּופ ןעמָאנ ןיא ,ןגיוא ערעײַא ןיא טּוג זיא
 ץפירשעג ַא םורָאװ ,ךלמ ןּופ גנירלגיז םעד טימ רעטנּוא |
 ןטימ טעמתחעג ןּוא ,ךלמ ןּופ ןעמָאנ ןיא ןּבירשעג זיא סָאװ !
 .ןפּורּוצּפָא טינ זיא ,ךלמ ןּופ גנירלגיז !
 רענעי ןיא ךלמ ןּופ רעּבײרש יד ןרָאװעג ןפּורעג ןענייזי = |
 ןּוא ירד ןיא ,ןויס שדֹוח זיא סָאד ,שדֹוח ןטירד ןיא ,טײצ |

 ןרָאװעג ןּבירשעג זיא סע ןּוא ;םיא ןיא גָאט ןטסקיצנַאװצ
 ןּוא ,ןדיא יד ּוצ ,ןלױפַאּב טָאה יכדרמ סָאװ ץלַא יװ ױװַא !
 תונידמ יד ןּופ ןרַאה יד ןּוא ,ןטשריפ יד ןּוא ,ןּפַארטַאס יד ּוצ !
 קיצנַאװצ ןּוא ןּביז ןּוא טרעדנוה ,שּוּכ ויּב ּודֹוה ןּופ סָאװ !
 ןכַאלטיא ןּוא ,בתּכ ריא טול הנידמ רעכַאלטיא ;תונידמ |
 ןּוא בתּכ רעײז טול ןדיא יד ּוצ ןּוא ,ןושל ןייז טול קלָאפ |
 ןּופ ןעמָאנ ןיא ןּבירשעג טָאה עמ ןּוא* .ןושל רעייז טַיול !

 ןּוא ,ךלמ ןּופ גנירלגיז ןטימ טעמתחעג ןּוא ,ׁשֹורֵושַחַא ךלמ
 ףיוא סרעפיול יד ןּופ טנַאה רעד ךרוד וװירּב טקישעצ |

 ,סעדַאטס עכַאלגיניק יד ןּופ דרעפנָאי ףיוא רעטַײר ,דרעפ
 רעכַאלטיא ןיא סָאװ ןדיא יד טּביולרעד טָאה ךלמ רעד זַאיז |

 רעײז רַאפ ןלעטש ּוצ ךיז ןּוא ,ןעלמַאזוצניַא ךיז ,טָאטש
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  ןעגנערּבוצמּוא ןּוא ,ןעגרה ּוצ ,ןגיליטרַאפ .ּוצ ,ןּבעל
 !/ ןלעװ סָאװ הנידמ רעד ןּוא קלָאפ םעד ןּופ ליח רעדעװטעי
 |/ | ּוצ ןּוא ,רעּבײװ יד ןּוא רעדניק עניילק יד טימ ײז ןלַאפַאּב
 !  תונידמ ץלַא ןיא גָאט ןייא ןיא* ,געמרַאפ רעײז ןּביױרעצ
 / ,שדֹוח ןטפלעװצ ןּופ גָאט ןטנציײרד ןיא ,ׁשֹורושַחַא ךלמ ןּופ
 לָאז ץפירשעג םעד ןּופ חַסּונ רעד? .רֶדָא שדֹוח זיא סָאד
 . ,הנידמ רעכַאלטיא ןיא לעּפַאּב ַא רַאפ ןרעװ ןּבעגעגסױרַא
 / ןלָאז ןדיא יד ןּוא ,רעקלעפ עלַא רַאפ טכַאמעג טנַאקַאּב
 - ןָא ןייז ּוצ םקֹונ ךיז גָאט ןקיזָאדמעד רַאפ טײרּבעגנָא ןייז
 | .טנייפ ערעייז

 / סױרַא ,דרעפנָאי ףיוא סרעטייר יד ,סרעפיול יד ןענייז:+
 . רעד ןּוא ,ךלמ ןּופ גָאונָא םעד ףיוא לײַאעג ןּוא טסַאה ןיא
 טָאטשטּפױה רעד ןיא ןרָאװעג ןּבעגעגסױרַא זיא לעּפַאּב
 ןיא ךלמ ןרַאפ ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא יכדרמ ןּוא** .ןֵשּוש
 / רעסױרג ַא טימ ,ןסײװ ןּוא ןעָאלּב ןּופ תּוכלַמייִדנִּב
  .לּפרּוּפ ןּוא ןעניײלנייפ ןּופ לטנַאמ ַא ןּוא ,ןיורק רענרעדליג
 ײּבי* .טײרפעג ךיז ןּוא טכליהעג טָאה ןֵשּוש טָאטש יד ןּוא
 דירפ ַא ןּוא החמׂש ַא ןּוא טייקיטכיל ַא ןעװעג זיא ןדיא יד
 . רעכַאלטיא ןיא ןּוא הנידמ רעכַאלטיא ןיא ןּואיי .הלּודנ ַא ןּוא
 זיא לעּפַאּב ןייז ןּוא ךלמ ןּופ גָאונָא רעד רָאנ ּוװ ,טָאטש
 הדועס ַא ,ןדיא ייּב החמׂשוְדושש ןעװעג זיא ,ןעמּוקעגנָא
 ןּבָאה דנַאל ןּופ רעקלעפ יד ןּופ ליפ ןּוא .בוט-םוָי ַא ןּוא
 זיא ןדיא רַאפ ארֹומ יד לײװ ,ןדיא רַאפ ןּבעגעגסױא ךיז
 .ײז ףיוא ןלַאפעג

 -- 8 = === א 4 += "=

 - אי === יי = =

 ןיא ,רֶדָא שדֹוח יא סָאד ,שדֹוח ןטפלעווצ ןיא ןּואי סט
 םעד ןּופ גָאמָא רעד ןעװ ,םיא ןיא גָאט ןטנציירד

 ,ןרעװ ןָאטעג םּוצ טנָאנ ןעמּוקעג זיא לעּפַאּב ןייז ןּוא ךלמ
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 ּוצ טּפָאהעג ןּבָאה ןדיא יד ןּופ טנייפ יד סָאװ גָאט םעד ןיא
 ,טרעקרַאפ ןרָאװעג זיא סע ןּוא ,ײז רעּביא ןקיטלעװע
 ,םיאנוָׂש ערעיײז רעּביא טקיטלעװעג ןּבָאה ,ןדיא יד ,ײז זַא

 ןיא ,טעטש ערעײז ןיא ןדיא יד טלמַאזעגניַא ךיז ןּבָאה
 טנַאה ַא ןקערטשוצסיוא ,ׁשֹורֵושַחַא ךלמ ןּופ תונידמ עלַא
 טינ יא רענייק ןּוא ;זייּב יז ףיוא טכּוזעג ןּבָאה סָאװ יד ףיוא

 ףיוא ןלַאפעג ויא ארֹומ רעײז םורָאװ ,ײז ןגעקַא ןענַאטשַאּב
 יד ןּוא ,תונידמ יד ןּופ ןרַאה עלַא ןּוא* .רעקלעפ עלַא
 ,רעטפַאשטריװ סכלמ םעד ןּוא ,ןטשריפ יד ןּוא ,ןּפַארטַאס
 רַאפ ארֹומ יד םורָאװ ,ןדיא יד ןפלָאהענרעטנּוא ןּבָאה
 ןעװעג זיא יכדרמ לײװ* .ײז ףיוא ןלַאפעג זיא ןיכדרמ
 עלַא ןיא ןעגנַאגעג זיא םש ןייז ןּוא ,ךלמ ןּופ זיוה ןיא סיורג
 .רעסערג ץלַא ןרָאװעג זיא יכדרמ ןַאמ רעד םורָאװ ;תונידמ
 ַא טנייפ ערעייז עלַא ןשיװצ ןגָאלשעג ןּבָאה ןדיא יד ןּוא"
 ןּבָאה יז ןּוא ,גנוגיליטרַאפ ןּוא גנוטייט ןּוא דרעווש ןּופ קַאלש
 רעד ןיא ןּוא* .ןליװ רעיײז טול םיאנוָׂש ערעַײז טימ ןָאטעג
 טכַארּבעגמּוא ןּוא טעגרהעג ןדיא יד ןּבָאה ןֵשּוש טָאטשטּפױה
 ןוא ,ןֹופלַד ןּוא ,ָאתֶדְנַשרַּפ ךיואי .ןַאמ טרעדנוה ףניפ
 ןוא" .ָאתָדירַא ןּוא ,ָאילדַא ןּוא ,ָאתָרֹוּפ ןּוא* ,ָאתָּפסַא
 ןופ ןיז ןעצ יד** ,ָאתויַו ןּוא יַדירַא ןּוא ,יַסירַא ןּוא ,ָאֹּתשַמרַּפ
 יז ןּבָאה ,םידּוהיַה-ררֹוצ םעד ,ןָאתַדמַה ןּופ ןּוז םעד ןֶמָה
 טקערטשעגסיױא טינ ײז ןּבָאה ּביױר םּוצ רעּבָא ;טעגרהעג)
 .טנַאה רעײז

 ןיא םינּורה יד ןּופ לָאצ יד ןעמּוקעג זיא גָאט םענעי ןיאיי
 ךלמ רעד טָאה** .ךלמ םעד רַאפ ,ןֵשּוש טָאטשטּפױה רעד
 ןּבָאה ןֵשּוש טָאטשטּפױה רעד ןיא :הּכלמה רֹּתְסא ּוצ טגָאזעג
 ,ןַאמ טרעדנּוה ףניפ טכַארּבעגמּוא ןּוא טעגרהעג ןדיא יד
 עקירעּביא יד ןיא ןָאטעג יז ןּבָאה ןיוש סָאװ ;ןיז ןעצ סנֶמָה ןּוא

 ן
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 / ריד טעװ ,גנַאלרַאפ ןײד רָאנ סָאװ ןּוא :ךלמ ןּופ תונידמ
 .ןרעװ ןָאטעג טעװ ,השקּב ןייד ךָאנ סָאװ ןּוא ,ןרעװ ןּבעגעג
 ,ןלעפענליֹוװ זיא ךלמ םעד ּביױא :טנָאזעג רּתסא טָאהיי
 וצ ןֵׁשּוש ןיא סָאװ ןדיא יד ןרעװ ןּבעגעג ןגרָאמ ךיוא לָאז
 / ןּופ ןיז ןעצ יד ןּוא ;טנײה ןּופ לעפַאּב רעד יװ ױזַא ןָאט
 !/ רעד טָאה'* .הָיְלּת רעד ףיוא ןעגנעהפיוא ןעמ לָאז ןענֶמֶה
 || יא לעפַאּב ַא ןּוא ,ןרעװ ןָאטעג לָאז יװַא זַא ןסייהעג ךלמ
 / ןענֶמֶה ןּופ ןיז ןעצ יד ןּוא ;ןֵשּוש ןיא ןרָאװעג ןּבעגעגסױרַא
  ןַשּוש ןיא סָאװ ןדיא יד ןּוא* .ןעגנַאהענפױא ןעמ טָאה
 || שדֹוח ןּופ גָאט ןטנצרעפ ןיא ךיוא טלמַאזעגניַא ךיז ןּבָאה
 / טרעדנּוה ײרד ןֵשּוש ןיא טעגרהעגסיוא ןּבָאה ןּוא ,רֶדָא
 | רעײז טקערטשענסױוא טינ ײז ןּבָאה ּביור םּוצ רעּבָא ;ןַאמ
 ן .טנַאה

 | ךלמ ןּופ תונידמ יד ןיא סָאװ ןדיא עקירעּביא יד ןּואיי
 / ןּבעל רעײז רַאפ טלעטשעג ךיז ןּוא ,טלמַאזעגנייַא ךיז ןּבָאה
 . -סיוא ןּבָאה ןּוא ,טנייפ ערעײז ןּופ ןרָאװעג זיול ןענייז ײז ןּוא
 . ;טנזױט קיצעּביז ןּוא ףניפ םיאנוָׂש ערעײז ןּופ טעגרהעג !

 . .טנַאה רעײז טקערטשעגסיוא טינ יז ןּבָאה ּבױר םּוצ רעּבָא
 ןּוא ;רֶדֶא שדֹוח ןּופ גָאט ןטנצײרד ןיא ןעװעג ויא סָאדיי
 / םיא ןּבָאה ןּוא ,טּורעג ײז ןּבָאה םיא ןיא גָאט ןטנצרעפ ןיא
 ! רעּבָא" .החמׂש ַא ןּוא הדּועס ַא ןּופ גָאט ַא רַאפ טכַאמעג
 . ןטנציײרד ןיא טלמַאזעגניַא ךיז ןּבָאה ןֵׁשּוש ןיא סָאװ ןדיא יד
 גָאט ןטנצפּופ ןיא ןּוא ,םיא ןיא גָאט ןטנצרעפ ןיא ןּוא
 ַא רַאפ טכַאמעג םיא ןּבָאה ןּוא ,טּורעג ײז ןּבָאה םיא ןיא
 ןּופ ןדיא יד ןכַאמ םּורדיי .החמׂש ַא ןּוא הדּועס ַא ןּופ גָאט
 ןיא ,טעטש ענעפָא ןיא ןציז סָאװ יד ,רעטרע ענעפָא יד
 ןוא הדּועס ַא ןּוא החמׂש ַא רֶדֶא שדֹוח ןּופ גָאט ןטנצרעפ
 .ןרעדנַא םּוצ םענייא ןּופ תונָמ-חַלַש טימ ,בוט-םוִי ַא
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 רע ןּוא ,ןכַאז עקיזָאדיד ןּבירשעגפיוא טָאה יכדרמ ןּוא*י
 ןּופ תונידמ עלַא ןיא סָאװ ןדיא עלַא ּוצ ווירּב טקישעג טָאה
 ןקיטסעּפַאּב ּוצ* ,עטײװ יד ןּוא עטנָאנ יד ,ׁשֹורֵושַחַא ךלמ
 שדֹוח ןּופ גָאט ןטנצרעפ םעד ןטלַאה ןלָאז ײז זַא ,ײז ףיוא
 ,רָאי ןיא רָאי עלַא ,םיא ןיא גָאט ןטנצפּופ םעד ןּוא ,רָדָאי
 ערעײז ןּופ ןרָאװעג זיול ןענײז ןדיא יד סָאװ געט יד יװ יוזַא* !
 ןופ ןרָאװעג טרעקרַאפ ײז זיא סָאװ שדֹוח םעד ןּוא ,טנייפי
 יז ;בוט-םוִי ַא ןיא רעיורט ןּופ ןּוא ,החמׂש ַא ןיא רעמּוק
 יחַלַש טימ ,החמׂש ַא ןּוא הדּועס ַא ןּופ געט רַאפ ןכַאמ ּוצ

 .טײל עמערָא ּוצ תונּתמ ןּוא ,ןרעדנַא םּוצ םענייא ןּופ תונָמ
 ןּבױהעגנָא ןּבָאה יז סָאװ ןעמּונעגנָא ןּבָאה ןדיא יד ןּוא*
 םורָאװ+ .ןּבירשעג ײז ּוצ טָאה יכדרמ סָאװ ןּוא ,ןָאט ּוצ
 עלַא ףיוא ררֹוצ רעד ,ינָנַא רעד ,ןָאתָדמַה ןּופ ןּוז רעד ןְמָה

 ,ןעגנערּבוצרעטנּוא ײז ןדיא יד ףיוא טכַארטעג טָאה ,ןדיא
 -רַאפ ּוצ ײז ,לרֹוג ַא זיא סָאד ,רּוּפ ַא ןפרָאװעג טָאה רע ןּוא
 זיא יז וַא רעּבָא* .ןעננערּבּוצרעטנּוא ײז ןּוא ןעלמּוט !
 זַא ,ווירּב ַא טימ טגָאזעגנָא רע טָאה ,ךלמ ןרַאפ ןעמּוקעג !

 ,ןדיא יד ףיוא טכַארטעג טָאה רע סָאװ הבשחמ עוייּב ןייז
 ןעגנַאהעגפיוא טָאה עמ ןּוא ;ּפָאק ןייז ףיוא ןרעקמּוא ךיז לָאז |

 ןפורעג ןעמ טָאה םּורד** .הָילּת רעד ףיוא ןיז ענײז ןּוא םיא
 ,רַאפרעד .רּוּפ ןעמָאנ םעד ףיוא ,םירּוּפ געט עקיזָאדיד !
 ײז סָאװ ןּוא ,וװירּב ןקיזָאדמעד ןּופ רעטרעװ יד ןגעװ ןּופ !
 ןּבָאהי ,ןעשעג זיא יז סָאװ ןּוא ,ןּופרעד ןעזעגנָא ךיז ןּבָאה !

 ףיוא ןּוא ,ךיז ףיוא ןעמּונעג ןּוא טקיטסעּפַאּב ןדיא יד
 ,ייֵז ןָא ךיז ןטפעהַאּב סָאװ עלַא ףיוא ןּוא ,רעדניק ערעײז !

 ,געט ײװצ עקיזָאדיד ןטלַאה ּוצ ,ןרעװ לטָּב טינ לָאז סע זַא
 עלַא ,טײצ רעייז טול ןּוא ,ײז ןגעװ ןּבירשעג זיא סע יװ ױװַא
 ןּוא ,ןרעװ טכַאדעג ןלָאז געט עקיזָאדיד ןּוא** .רָאֵי רַאפ רָאֵי

 ו

 ו
 ן
 ו
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 . ,החּפשמ רעכַאלטיא ,רוָד ןכַאלטיא ןיא ןרעװ ןטלַאהעג
 | עקיױָאדיד ןּוא ;טָאטש רעכַאלטיא ןּוא ,הנידמ רעכַאלטיא
 ,ןדיא ןשיװצ ןּופ ןרעװ טפַאשעגּפָא טינ ןלָאז םירּוּפ ןּופ געט

  ערעײז ײּב ןרעהפיוא טינ לָאז שינעכעדעג רעײז ןּוא
 .רעדניק

  ןּוא ,ןלִיַחיבַא ןּופ רעטכָאט יד ,הּכלמה רֹּתסא ןּוא*
 . ,טײקרַאטש רערָאג טימ ןּבירשעג ןּבָאה ,דיא רעד יכדרמ
 / .םירוּפ ןגעװ װירּב ןטײװצ ןקיזָאדמעד ןקיטסעפַאּב ּוצ
 . טרעדנּוה יד ּוצ ,ןדיא עלַא ּוצ ווירּב טקישעצ טָאה רע ןּוא*"
 . ,ךירגיניק סעׁשֹורושַחַא ןּופ תונידמ קיצנַאװצ ןּוא ןּביז ןּוא
  ןלָאז ײז זַא** ,טײקיטפַאהרָאװ ןּוא דירפ ןּופ רעטרעװ טימ
 . ,ןטײצ ערעײז ןיא םירּוּפ ןּופ געט עקיזָאדיד ןקיטסעּפַאּב
  ַאּב ןּבָאה הּכלמה רֹּתסא ןּוא דיא רעד יכדרמ יװ ױזַא
 / ףיוא טקיטסעפַאּב ןּבָאה יז יװ ױזַא ןּוא ,יײז ףיוא טקיטסעפ
 . יד ןגעװ ןגָאנָא יד ,רעדניק ערעײז ףיוא ןּוא ןײלַא ךיז
  טָאה לעּפַאּב סרּתסא ןּוא* .גָאלק רעײז ןּוא םיִתיִנעּת
  זיא סע ןּוא ;םירּוּפ ןגעװ ןגָאזנָא עקיזָאדיד טקיטסעפַאּב
 .ךּוּב ַא ןיא ןרָאװעג ןּבירשרַאפ

 - ןפיוא זניצ ַא טגײלעגפורַא טָאה ׁשֹורֵוׁשַחַא ךלמ רעד ןּואי ל
 הׂשעמ יד ןּוא* .םי ןּופ ןעלזניא יד ףיוא ןּוא ,דנַאל

 גנוליײצרעדסיוא יד ןּוא ,תורּובג ענייז ןּוא טײקרַאטש ןייז ןּופ
 טסײרגצנ יא טָאה ךלמ רעד סָאװ טייקסיורג סיכדרמ ןּופ
 ןשינעעשעגטייצ יד ןּופ ךּוּב םעד ןיא ןּבירשרַאפ ןיוש ןעניײז ײז
 זיא דיא רעד יכדרמ םורָאװ .סֵרָּפ ןּוא יִדָמ ןּופ םיכלמ יד ןּופ
 ,ןדיא ייּב סיורג ןּוא ,ןשֹורַושַחַא ןּופ ךלמליינש רעד ןעװעג
 סטּוג טכּוזעג טָאה רע .רעדירּב ליפ ענייז יב טּבילַאּב ןּוא
 ,םַאטש ןצנַאג ןייז רַאּפ דירפ םּוצ טדערעג ןּוא ,קלָאפ ןייז רַאפ

 תהא
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 לָאינָד

 .ןהָירַזַע ןּוא ,ןלַאָשימ ,ןהָינַנַח ,ןלאינד ןּופ גנואיצרעד יד

 .המכח רעייז ןּוא טייקמּורפ רעייז

 .םולח סרַצְנדַכּובנ

 ןקידנענערּב ןּופ לוצינ ןרעוו הָירַזַע ןּוא ,לֵאָשימ ,הָינַנַח

 .ןוויוא

 ןייז ּוצ טפָארטשעג רָאי ןּביז ףיוא טרעוו רַצָנדַכּובנ

 .היח ַא

 רעד ףיוא ץפירשעג סָאד ןּוא טײצלָאמ סרַּצַאׁשלַּב

 .טנַאװ

 .ּבּורגנּביל םעד ןיא לוצינ טרעוו לאינד

 ןּופ הכולמ יד ןּוא תוכּולמ ריפ יד :ןלאינד ןּופ גנואעז

 .טָאג

 םעד ןּוא רעדיוו םעד ןּופ המחלמ רעד ןּופ גנּואעז

 .קָאּבנגיצ

 .ןָוָי תּוכלַמ

 -טנַא ךַאלמה לַאירבנ ןּוא טָאג ּוצ ללּפתמ זיא לאינד

 | .ץק ןּופ טייצ יד םיא טקעלּפ

 יד ךָאנרעד ןּוא ןשינעעשעג ןּוא תומחלמ ןגעוו גנּואעז

 .הלואג
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 לֵאיִנָד
 ךלמ םעד םיִקָיֹוהי ןּופ הכּולמ רעד ןּופ רָאי ןטירד ןיאי א

 לבָּב ןּופ ךלמ רעד רַצְנדַכּובנ ןעמּוקעג זיא ,הדּוהי ןּופ
 טָאג ןּוא* .ריא ףיוא טרענעלעג טָאה ןּוא ,םִיַלָשּורי ףיוא
 ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד םיִקָיֹוהי טנַאה ןייז ןיא ןּבעגעג טָאה
 ײז טָאה רע ןּוא ,זיױה סטָאג ןּופ םילּכ יד ןּופ לײט ןּוא
 יד ןּוא ;טָאג ןייז ןּופ זיוה ןיא ,רֶענַש דנַאל ןייק טכארּבעג
 ןייז ןּופ רעמַאקצַאש רעד ןיא טכַארּבעג רע טאה םילּכ
 .טָאג

 ןּופ טּפױה םעד זַנּפשַא ןסייהעג טָאה ךלמ רעד ןּוא*
 ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןעגנערּב ,רענידפיוה ענייז }
 ,טײללדַא יד ןּופ ןּוא ,םַאטשּפָא ןכַאלגיניק םעד ןּופ ןּוא !
 ענייש ןּוא ,רעלעפ ןייק ָאטינ יא יז ןיא סָאװ ךַאלגניא+
 ןּוא ,תומכח ײלרעלַא ןיא טנװַאהַאּב ןּוא ,ןעוסיוא ןפיוא |
 ,ןסיװ ןיא קידנַאטשרַאפ ןּוא ,טפַאשנעק ןיא קידװענעקליוװ !

 ןּוא ;ךלמ ןּופ ץַאלַאּפ ןיא ןייטש ּוצ חֹוּכּב ןּבָאה סָאװ ןּוא
 ןּוא* .םידׂשַּכ יד ןּופ ןושל םעד ןּוא בתּכ םעד ןענרעל יז

 שינעמּוקסיוא עכַאלגעטגָאט ַא טמיטשַאּב יז טָאה ךלמ רעד !
 ,טקנירט רע סָאװ ןײװ םעד ןּופ ןּוא ,זײּפש סכלמ םעד ןּופ !

 ,ייז ןּופ ףוָס םּוצ ןּוא ,רָאי ירד ןעיצרעד יז זןסייהעגנ ןּוא
 .ךלמ ןרַאפ ןלעטש ךיז יז ןלָאז

 ,הדּוהי ןּופ רעדניק יד ןּופ יז ןשיװצ ןעװעג ןענייזי
 ןּופ טּפױה רעד ןּואי .הָירַזַע ןּוא ,לֵאְשימ ,הָינַנַח ,לֵאינָד
 ןּבעגעג טָאה רע ןּוא ,ןעמענ ןּבעגעג ײז טָאה רענידפיוה יד |
 ןּוא ,ךֵרדַׂש-ןהָיְנַנַח ןּוא ,רֵצַאשטלַּב !ןעמָאנ םעדנ ןלאינד
 .ֹוגנידַבַע--ןהָירַזַע ןּוא ,רֵשיֵמ-ןלַאשימ|



| 
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 רע זַא ,ןצרַאה ןיא ןעמּונעגנײרַא ךיז טָאה לאינד ןּוא*
 ןּוא ,זײּפש סכלמ םעד טימ ןקידרעװמּוארַאפ טינ ךיז לָאז
 ןּופ ןטעּבעג טָאה רע ןּוא ,טקנירט רע סָאװ ןײװ םעד טימ
 ןפרַאד טינ ךיז לָאז רע זַא ,רענידפיוה יד ןּופ טּפיוה םעד
 דָאנעג ןלאינד ןּבעגעג טָאה טָאג ןּוא" .ןקידרעװמּוארַאפ
 .רענידפיוה יד ןּופ טּפױה םעד ײּב גנומירַאּברעד ןּוא
 ּוצ טגָאזעג טָאה רענידפיוה יד ןּופ טּפױה רעד רעּבָאי"
 סָאװ ךלמ םעד רַאה ןיימ רַאפ ארֹומ ּבָאה ךיא :ןלאינד
 רעמָאט ,קנַארטעג רעיַא ןּוא זײּפש רעײַא טמיטשַאּב טָאה
 / ךַאלגניא ײּב יװ רעקיטעמּוא רעמינּפ ערעײַא ןעז רע טעװ
 | ּפָאק ןיימ ןקידלּושרַאפ טעװ ריא ןּוא ,רעטלע רעײַא ןּופ
 רעטסײמקנַארט םעד ּוצ טנָאזעג לאינד טָאה** .ךלמ ןרַאפ
 רעּביא טלעטשעג טָאה רענידפיוה יד ןּופ טּפיױה רעד סָאװ
 ! טעּב ךיא ,וּורּפיי :;ןהָירַזַע ןּוא ,ןלָאָשימ ,ןהָינַנַח ,ןלאינד
 / ןּופ ןּבעג ודנוא ןעמ לָאז ןּוא ,געט ןעצ טכענק ענד ,ךיד
 ןזיװַאּב לָאז ןּוא-* .ןעקנירט םּוצ רעסַאװ ןּוא ,ןסע םּוצ סנירג
 יד ןּופ ןעזסיוא סָאד ןוא ןעוסיוא רעודנוא ריד רַאפ ןרעװ
 טסעװ ּוד יװ ױזַא ןּוא ;זײּפש סכלמ םעד ןסע סָאװ ךַאלגניא
 ײז ּוצ טרעהעגּוצ רע טָאה:* .טכענק ענד טימ ּוט ,ןעז
 - .געט ןעצ טװּורּפעג יז טָאה רע ןּוא ,ךַאז רעקיזָאדרעד ןיא
 -סיוא ןעזסיוא רעײז טָאה ,געט ןעצ יד ןּופ ףוָס םּוצ ןּוא;*
 ,ּבײל ןפיוא רעטעפ ןעװעג ןעניײז ײז ןּוא ,רעסעּב ןזיװעג
 / .וײּפש סכלמ םעד ןסענעג ןּבָאה סָאװ ךַאלגניא עלַא ןּופ
 רעײז ןעמענקעװַא רעטסײמקנַארט רעד טנעלפ יוװזַא:י
 ײז טגעלפ ןּוא ,ןעקנירט ןלָאז ײז סָאװ ןײװ םעד ןּוא ,זיײּפש
 | .סנירג ןּבעג

 ןּבעגעג טָאג טָאה ײז ,ךַאלגניא ריפ עקיזָאדיד ןּואיי
 םירפס ײלרעלַא ןיא טײקידנַאטשרַאפ ןּוא טפַאשנעק
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 גנואעז רעדעװטעי ןענַאטשרַאפ טָאה לאינד ןּוא ;המכח ןּוא
 ךלמ רעד סָאװ געט יד ןּופ ףוָס םּוצ ןּוא* .תומֹולח ןּוא

 טּפיױה רעד ײז טָאה ,ןעגנערּב לָאמסנעד ןסייהעג יז טָאה
 רעד ןּוא* .ןרַצָנדַכּובנ רַאפ טכַארּבעג רענידפיוה יד ןּופ ||

 טינ יא ןעמעלַא יז ןשיוװצ ןּוא ;טדערעג ײז טימ טָאה ךלמ
 ;הָירַזַע ןּוא ,לֵאָשימ ,הָינַנַח ,לאינד יװ ַאזַא ןרָאװעג ןענּופעג
 רעדעװטעי ןיא ןּואי .ךלמ ןרַאפ ןענַאטשעג ןעניײז יז ןּוא }
 ײּב טָאה ךלמ רעד סָאװ המכח רעקידנַאטשרַאפ ןופ ךַאז /
 יװ רעכעה לָאמ ןעצ ןענּופעג יז רע טָאה ,טגערפעג יז
 ןצנַאג ןייז ןיא סָאװ רעכערּפשרעּבױצ ןּוא םימּוטרַח עלַא
 .ךיירניניק !

 ןופ רָאי ןטשרע םעד ויּב ןּבילּבעג זיא לאינד ןּואיי = |
 .ׂשֶרֹוּכ ךלמ

 ךיז ןּבָאה הכּולמ סרַצנדַכּובנ ןּופ רָאי ןטײװצ ןיא ןּוא: ב
 ןעװעג זיא טימעג ןייז ןּוא ,תומֹולח טמולחעג ןרַצֶנדַכּובנ = |
 .ןרָאװעג ןכָארּבעצ םיא זיא ףָאלש ןייז ןּוא ,טרעדּורעצ |

 -רעּביוצ יד ןּוא ,םימּוטרַח יד ןפּור ןסיײהעג ךלמ רעד טָאהְי
 ןלָאז יז ידּכ ,םידׂשַּכ יד ןּוא ,םיפשכמ יד ןּוא ,רעכערּפש
 ןוא ,ןעמּוקעג ןענייז ײז ןּוא ;תומֹולח ענייז ךלמ םעד ןגָאז
 ײז ּוצ ךלמ רעד טָאה* .ךלמ ןרַאפ טלעטשעג ךיז ןּבָאה |
 טימעג ןיימ ןּוא ,םולח ַא טמולחעג ךיז טָאה רימ :טגָאזעג |

 םידׂשַּכ יד ןּבָאה* .םולח םעד ןסיװ ּוצ ,טרעדּורעצ זיא
 רעד לָאז ןּבעל קיּבײא :שימַארַא ןיא ךלמ םעד ּוצ טדערעג
 ןלעװ רימ ןּוא ,טכענק עניײד ּוצ םולח םעד ליײצרעד !ךלמ
 טָאה ןּוא ךלמ רעד ןפּורעגּפָא ךיז טָאה* .ןורתיּפ םעד ןגָאז
 ריא בוא :טסעפ רימ ייּב זיא ךַאז יד :םידׂשַּכ יד ּוצ טגָאזעג
 ריא טעװ ,ןורתיּפ ןייז ןּוא םולח םעד ןסיװ טינ ךימ טכַאמ
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 ןלעװ רעזײה ערעייַא ןּוא ,ןרעװ טקַאהעצ רעקיטש ןיא
 טעװ ריא רעּבָא בוא .סנפיוהטסימ רַאפ ןרעװ טכַאמעג
 / רימ ןּופ ןגירק ריא טעװ ,ןורתיּפ ןייז ןּוא םולח םעד ןגָאז
 םעד רימ טגָאז רָאנ ;דובּכ סיורג ןּוא ןעגנּונױלַאּב ןּוא תונּתמ
 טײװצ ַא טרעפטנעעג ײז ןּבָאה' .ןורתיּפ ןייז ןּוא םולח
 ּוצ םולח םעד ןלײצרעד ךלמ רעד לָאז :טגָאזעג ןּוא ,לָאמ
 ךיז טָאה* .ןורתיּפ םעד ןגָאז ןלעװ רימ ןּוא ,טכענק ענייז
 ךיא ײטשרַאּפ סיװעג :טגָאזעג טָאה ןּוא ךלמ רעד ןפּורעגּפָא
 זיא ךַאז יד זַא טעז ריא לײװ ,טײצ ןעניװעג טליװ ריא זַא
 םעד ןסיװ טינ ךימ טכַאמ ריא ּביױא זַא* ,טסעפ רימ יײּב
 טָאה ריא םורָאװ ;ךַיַא רַאפ טּפשמ ןייא זױלּב זיא ,םולח
 טייצ יד ויּב ,גּורטַאּב ןּוא ןגיל רימ רַאפ ןגָאז ּוצ טכַאמענּפָא
 ךיא ןּוא ,םולח םעד רימ טגָאז םּורד .ןרעדנע ךיז טעװ
 | ןּבָאה" .ןורתיּפ ןייז ןדײשַאּב רימ טנעק ריא זַא ןסיװ לעװ
 ַא ָאטינ :טגָאזעג ןּוא ךלמ ןרַאפ טרעפטנעעג םידׂשַּכ יד
 ;ךלמ םעד ןּופ ךַאז יד ןגָאז ןעק סָאװ דרע רעד ףיוא שטנעמ
 "רַאפ טינ טָאה ךלמ רעקיטכַאמ ןּוא רעסיורג ןייק םורָאװ
 ,רעכערּפשרעּבױצ רעדָא ,םּוטרַח ןייק ןּופ ךַאז ַאזַא טגנַאל
 זיא טגנַאלרַאפ ךלמ רעד סָאװ ךַאז יד ןּוא** .ידׂשַּכ רעדָא
 םעד רַאפ ןגָאז סָאד ןעק סָאװ רערעדנַא ןייק ןּוא ,רעווש
 טינ זיא גנּוניֹוװ רעײז סָאװ רעטעג יד ץּוחַא ,ָאטינ ויא ךלמ
 .שיילפ ןּופ ןשינעפעשַאּב טימ

 ןּוא ,ןרָאװעג סעּכ ןיא ךלמ רעד זיא םעד רעּביאיי
 ןעגנערּבּוצמּוא ןלױּפַאּב טָאה ןּוא ,טנרעצעג קרַאטש טָאה רע
 ןּוא ,סױרַא זיא לעּפַאּב רעד ןּוא* .לבָּב ןּופ םימכח עלַא
 טכיזעג טָאה עמ ןּוא ,ןרעװ טײטעג טלָאזעג ןּבָאה םימכח יד
 .ןטיט ּוצ יז םירבח ענײז ןּוא ןלאינד

 טפַאשגולק טימ טרעפטנעעג לאינד טָאה לָאמסנעדי*
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 ,ךלמ םעד ןּופ רעטכעװּבײלרעּבױא םעד ךֹירַא לכׂש ןּוא
 רע* .לבָּב ןּופ םימכח יד ןטײט ןעגנַאגעגסױרַא זיא סָאװ
 -טּפיױה םעד ךֹוירַא ּוצ טגָאזעג טָאה ןּוא ןפורענּפָא ךיז טָאה
 גנערטש יױװַא לעּפַאּב רעד זיא סָאװרַאפ :ךלמ םעד ןּופ ןַאמ

 ןסיװ טכַאמענ ךֹוירַא טָאה לָאמסנעד ?ךלמ םעד רַאפ ןו
 טָאה ןּוא ןעגנַאוענפױרַא לאינד זיא** .ךַאז יד ןלאינד}
 ןגָאז ּוצ ידּכ ,טייצ ןּבעג םיא לָאז רע זַא ,ךלמ םייּב ןטעּבענ
 .ןורתיּפ םעד ךלמ םעד

 ,זיוה ןייז ןיא ןעננַאנענקעװַא לאינד זיא לָאמסנעדיי
 ,ןהָינַנַח ,םירבח ענײז ּוצ .ךַאז יד ןסיװ טכַאמעג טָאה ןּוא
 טָאג ייּב םימחַר ןטעּב ןלָאז יז ידּכ** .ןהָירַזַע ןּוא ,ןלֵאָשימ

 םירבח עניײז ןּוא לאינד זַא ,דוָס ןקיזָאדמעד ןגעװ למיה ןי
 םימכח עקירעּביא יד טימ ןרעװ טכַארּבעגמּוא טינ ןלָאז
 ןרָאװעג טקעלּפטנַא דוָס רעד זיא לָאמסנעד* .לבָּב ןּופ
 לאינד לָאמסנעד טָאה .טכַאנ רעד ןּופ גנּואעז ַא ןיא ןלאינד
 ןוא ןפּורעגּפָא ךיז טָאה לאינד** .למיה ןיא טָאג טּביױלעג
 :טגָאזעג טָאה

 טָאג ןּופ ןעמָאנ רעד ןייז לָאז טּביױלעג
 ;טײקיּבײא ויּב טײקיּביײא ןּופ
 ,ענייז ןענייז הרּובג ןּוא המכח םורָאװ
 ;תופּוקּת יד ןּוא ןטיײצ יד טייּב רע ןּואג

 ;םיכלמ ףיוא טלעטש ןּוא ,םיכלמ ּפָא טפַאש רע
 ,םימכח יד ּוצ המכח טיג רע
 .טײקידנַאטשרַאפ ןענעק סָאװ יד ּוצ טפַאשנעק ןּוא
 ,שינעגרָאּברַאפ יד ןּוא שינעפיט יד טקעלּפטנַא רע**

 ,שינרעטצניפ רעד ןיא סָאװ סײװ רע
 .םיא יב טּור טיײקיטכיל יד ןּוא
 ;ןרעטלע עניימ ןּופ טָאג ,ךיד**
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 ,ןּביױל ןּוא ןעקנַאד ךיא ּוט |
 ,הרובג ןּוא המכח ןּבעגעג רימ טסָאה ּוד סָאװ
 ןּבָאה רימ סָאװ ןסיוװ טכַאמעג דנּוצַא ךימ טסָאה ןּוא

 ;ריד ןּופ ןטעּבעג
 .ןסיװ טכַאמעג זדנּוא ּוטסָאה ךלמ ןּופ ךַאז יד סָאװ

 ,ןכֹוירַא ּוצ ןעגנַאנענּפױרַא לאינד זיא םעד ןגעװ ןּופ=*
 םימכח יד ןעגנערּבּוצמּוא טלעטשעג טָאה ךלמ רעד ןעמעװ
 ;טגָאועג ױװַא םיא ּוצ טָאה ןּוא ןעמּוקעג זיא רע ;לבָּב ןּופ
 ףױרַא ךימ ריפ ;לבָּב ןּופ םימכח יד ןעגנערּבמּוא טינ טסלָאז
 ..ןורתיּפ םעד ךלמ םעד ןנָאז לעװ ךיא ןּוא ,ךלמ םעד רַאפ

 ףיוא ןלאינד טריפעגפיורַא ךֹוירַא טָאה לָאמסנעד*
 ּבָאה ךיא :טנָאזעג יױװַא םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ךלמ ןרַאפ ךיג
 טעװ סָאװ ,הדּוהי ןּופ רעדניק-תולג יד ןּופ ןַאמ ַא ןענופעג
 ךיז ךלמ רעד טָאה* .ןורתיּפ םעד ןסיװ ןכַאמ ךלמ םעד
 :רַצַאשטלַּב ןעװעג זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ןלאינד ּוצ ןפּורעגּפָא
 ,ןעזעג ּבָאה ךיא סָאװ םולח םעד ןסיװ ןכַאמ ךימ ּוטסנעק
 ,ךלמ םעד רַאּפ לאינד טרעפטנעעג טָאה* ?ןורתיּפ ןייז ןּוא
 טגנַאלרַאפ ךלמ רעד סָאװ דוָס םעד :טגָאזעג טָאה ןּוא
 . -נרעטש ,םימּוטרַח ,רעכערּפשרעּבױצ ,םימכח ןייק ןענעק
 למיה ןיא טָאג ַא ןַארַאפ רעּבָא** .ןגָאז טינ ךלמ םעד ,רעעז|

 ךלמ םעד ןסיװ טוָאלעג טָאה רע ןּוא ,תודֹוס טקעלּפטנַא סָאװ
 ,םולח ןייד .געט יד ןּופ ףוָס ןיא ןעשעג טעװ סָאװ רַצְנֹדַכּובנ
 ןענייז ,רעגעלעג ןײד ףיוא ּפָאק ןייד ןּופ ןעגנּואעז יד ןּוא
 ףיוא תונויער ןעּומקעגפורַא ןענייז ,ךלמ ,ריד*י :סָאװיטָא
 סָאװ רעד ןּוא ,םעדכָאנ ןעשעג טעװ סָאװ ,רעגעלעג ןײד
 .ןעשעג טעװ סָאװ ןסיו טזָאלעג ךיד טָאה תודֹוס טקעלּפטנַא
 עלַא ןּופ המכח רעמ ָאד זיא רימ ןיא לײװ טינ ,ךיא ןּוא*י
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 ,ןרָאװעג טקעלּפטנַא דוָס רעקיזָאדרעד רימ זיא ,עקידעּבעל
 ,ךלמ םעד ןסיװ ןכַאמ ןורתיּפ םעד לָאז עמ ידּכ טרעיינ !
 .ןצרַאה ןײד ןּופ תונֹויער יד ןייטשרַאפ טסלָאז ןּוא!

 ַא טײטש סע טשרע ,ןעועג טסָאה ,ךלמ ,ּוד= |
 ןעװעג זיא טלַאטשעג עקיזָאדיד .טלַאטשעג עקיטלַאװעג
 ןענַאטשעג זיא יז ;קימַאנסױא ןעװעג זיא ץנַאלג ריא ןּוא ,סיורג
 -יד* .קידארֹומ ןעװעג זיא קילּבנָא ריא ןּוא ,ריד רַאּפ ||
 ,דלָאג ןרעייט ןּופ ןעװעג זיא ּפָאק ריא ,טלַאטשעג עקיזָאד ||
 עריא ןּוא ךיוּב ריא ,רעּבליז ןּופ סמערָא ע'ריא ןּוא טסּורּב ריא |;
 ,סיפ עריא ,ןוייַא ןּופ ןעלקנעש עריא* ,רעּפּוק ןּופ ןדנעל ;
 -עג ּוטסָאה*+ .םיל ןּופ ײז ןּופ לײט ןּוא ןזייַא ןּופ יז ןּופ לַײט }

 ןּוא ,טנַאה סנצימע ןָא ןסירעגּפָא ךיז טָאה ןייטש ַא ויּב טקּוק
 ןּוא ןזייַא ןּופ סיפ עריא ףיוא טלַאטשעג יד ןגָאלשעג טָאה /

 ןסיוטשעצ ןעניײז לָאמסנעד** .ןסיוטשעצ ײז טָאה ןּוא ,םייל }
 סָאד ,רעּפּוק סָאד ,םיײל יד ,ןזיַא סָאד םענייא ןיא ןרָאװעג |/

 ײרּפש יװ ױזַא ןרָאװעג ןענייז ײז ןּוא ,דלָאג סָאד ןּוא ,רעּבליז |
 ,ןגָארטעגקעװַא יז טָאה טניװ רעד ןּוא ,ןרעיײשרעמּוז ןּופ
 רעד ןּוא .ןרָאװעג ןענּופעג טינ ײז ןּופ זיא ןכײצ ןייק ןּוא
 ַא ןרָאװעג זיא טלַאטשעג יד ןגָאלשעג טָאה סָאװ ןייטש
 סָאד* .דרע עצנַאג יד טליפעגנָא טָאה ןּוא ,גרַאּב רעסיורג

 ןיז ךלמ םעד רַאפ ןגָאז ןלעװ רימ ןּוא ;םולח רעד זיא !
 .ןורתיּפ !
 ןופ טָאג רעד סָאװ ,םיכלמ ןּופ ךלמ רעד ,ךלמ ,ּודי = |
 ןוא ,םּוטכײר ,הכּולמ ןּבעגעג ריד טָאה ןעלמיה יד |

 -שטנעמ ןעניֹוװ סע רָאנ ּוװ ןּוא* ,דובּכ ןּוא ,טײקרַאטש
 טָאה ,למיה ןּופ ןעלגיופ רעדָא ,דלעפ ןּופ תויח ,רעדניק
 ןקיטלעװעג טכַאמעג ךיד ןּוא ,טנַאה ןיײד ןיא ןּבעגעג רע
 ןּוא** .דלָאג ןּופ ּפָאק רעד טסיּב ּוד-ןעמעלַא יז רעּביא
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 רעקירעדינ ,הכולמ רעדנַא ןַא ןייטשפיוא טעװ ריד ךָאנ
 ,רעּפּוק ןּופ ,הכּולמ עטירד ַא ערעדנַא ןַא ךָאנ ןּוא ,ריד ןּופ
 ןוא* .דרע רעצנַאג רעד רעּביא ןקיטלעװעג טעװ סָאװ
 םורָאװ ;ןזיַא יװ יװַא קרַאטש ןייז טעװ הכּולמ עטריפ ַא
 ןוײַא יװ ױװַא ןּוא ,גנידצלַא טקַאהעצ ןּוא טסיוטשעצ ןויַא
 ןסיוטשעצ עקיוָאדיד עלַא יז טעװ יװַא ,טכערּבעצ סָאװ
 יד ןּוא סיפ יד ןעזעג טסָאה ּוד סָאװ ןּוא= .ןכערּבעצ ןּוא
 ןוייַא יז ןופ לײט ןּוא םײלרעּפעט ײז ןּופ לייט ,רעגניפ
 רעד ןּופ ןּוא ,הכּולמ עטלייטעג ַא ןייז טעװ סע :ןטײטַאּבנ
 טסָאה ּוד יװ ױזַא ,ריא ןיא ןייז טעװ ןזיַא ןּופ טיײקיטסעפ
 רעגניפ יד ןּוא= .םיילדרע טימ טשימענפיונוצ ןוײַא ןעזעג
 :ןטײטַאּבו םייל ײז ןּופ לייט ןּוא ןזייַא יז ןּופ לייט ,סיפ יד ןּופ
 ןופ לַײט ַא ןּוא ,קרַאטש ןייז טעװ הכּולמ רעד ןּופ לייט ַא
 ןויַא ןעזעג טסָאה ּוד סָאװ ןּוא* .ןכָארּבעצ ןייז טעװ ריא
 -פיונּוצ ךיז ןלעװ ײז :ןטײטַאּבו םיילדרע טימ טשימעגפיונּוצ
 ךיז ןלעװ יז רעּבָא ,ןשטנעמ ןּופ ןעמָאז םעד ךרּוד ןשימ
 טשימ ןוייַא יװ ױזַא טָא ,ןרעדנַא ןָא סנייא ןטפעהַאּב טינ
 עקיזָאדיד ןּופ געט יד ןיא ןּוא* .םייל טימ סיוא טינ ךיֹו
 - הכּולמ ַא ןלעטשפיוא ןעלמיה יד ןּופ טָאנ רעד טעװ םיכלמ
 טעװ הכּולמ יד ןּוא ,ןרעװ טרעטשעצ טינ קיּבײא טעװ סָאװ
 טעװ יז ;קלָאפ רעדנַא ןייק ּוצ ןרעװ ןזָאלעגרעּביא טינ
 ןוא ,תוכולמ עקיזָאדיד עלַא ןגיליטרַאפ ןּוא ןסיוטשעצ
 טסָאה ּוד סָאװ ןגעװ** .קיּבײא ףיוא ןײטשַאּב טעװ יז
 סנצימע ןָא ןייטש ַא ןסירענּפָא ךיז טָאה גרַאּב ןּופ יװ ןעזעג
 ,םיײל יד ,רעּפּוק סָאד ,ןוייַא סָאד ןסיוטשעצ טָאה ןּוא ,טנעה
 רעסיורג רעד טָאה סָאד--דלָאג סָאד ןּוא ,רעּבליז סָאד
 ;ןעשעג טעװ םעדכָאנ סָאװ ךלמ םעד ןסיװ טוָאלעג טָאג
 .ןורתיּפ ןייז זיא תמא ןּוא ,םולח רעד זיא סיװעג ןּוא

 יי ריי" ראו יז 4 יי יי יש ריי
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 ןייז ףיוא ןלַאפעג רַצְנִדַכּובנ ךלמ רעד יא לָאמסנעד**
 טָאה רע ןּוא ;ןלאינד ּוצ טקּוּבעג ךיז טָאה רע ןּוא ,םִינּפ
 עקידעקעמש ןּוא קנַאשעגרעּפּפָא ןַא ןעגנערּב ּוצ ןלױפַאּב
 ,ןלאינד ּוצ ןפּורעגּפָא ךיז טָאה ךלמ רעד* : .םיא ּוצ תוחיר
 ןּופ טָאג רעד זיא טָאג רעיא זַא תמא :טנָאזעג טָאה ןּוא
 רעקעלּפטנַא רעד ןּוא ,םיכלמ ןּופ רַאה רעד ןּוא ,רעטעג
 ןקיזָאדמעד ןקעלּפטנַא טנעקעג טסָאה ּוד זַא ,תודֹוס ןּופ
 .דֹוָס

 ,ןלאינד טכַאמעג סיורג ךלמ רעד טָאה לָאמסנעד*
 טכַאמעג םיא ןּוא ,תונּתמ עסיורג ליפ ןּבעגעג םיא טָאה ןּוא
 ,לבָּב ןּופ הנידמ רעצנַאג רעד רעּביא רעקיטלעװעג רַאּפ
 ןופ םימכח עלַא רעּביא רעַײטשרָאפטּפױה םעד רַאפ ןּוא
 טָאה רע ןּוא ,ךלמ םייּב ןטעּבעג טָאה לאינד ןּוא* .לבָּב
 רעד ףיוא ,ןֹונידַבַע ןּוא ,ןכַשיֵמ ,ןכַרדַש טצעזעגפיואי
 ןיא ןעװעג זיא לאינד ןּוא ;לבַּב ןּופ הנידמ רעד ןּופ גנוריפ !

 .ךלמ ןּופ רעיוט-

 ןּופ טלַאטשעג ַא טכַאמעג טָאה רֵצְנדַכּובנ ךלמ רעדי
 ריא ,ןליײא קיצכעז ןעװעג זיא ךייה ריא סָאװ ,דלָאג = -

 ,ָארּוד לָאט ןיא טלעטשענפיואיז טָאה רע ;ןלײא סקעזטיירּב
 טָאה רֵצְנדַכּובנ ךלמ רעד ןּוא* .לבָּב ןּופ הנידמ רעד ןיא
 יד ןּוא ,רעשרעה יד ,ןּפַארטַאס יד ןעלמַאוניײַא טקישעגי
 ,רעּבעגטַאר יד ,רעטסנײמצַאש יד ,רעטכיר יד ,ןטשריפ-
 ,הנידמ רעד ןּופ רעקיטלעװעג עלַא ןּוא ,רעעופיוא יד
 רעד סָאװ ,טלַאטשעג רעד ןּופ גנּואײנַאּב רעד ּוצ ןעמּוק ּוצ -
 ןּבָאה לָאמסנעד* .טלעטשענפיוא טָאה רַצְנדַכּובנ ךלמי
 ,ןטשריפ יד ןּוא ,רעשרעה יד ,ןּפַארטַאס יד טלמַאזעגניײַא ךיז |
 -פיוא יד ,רעּבעגטַאר יד ,רעטסנײמצַאש יד ,רעטכיר ידי
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 רעד ּוצ ,הנידמ רעד ןּופ רעקיטלעװעג עלַא ןּוא ,רעעז
 רֵצָנדַכּובנ ךלמ רעד סָאװ ,טלַאטשעג רעד ןּופ גנואינַאּב
 ןגעקַא טלעטשעג ךיז ןּבָאה ײז ןּוא ;טלעטשעגפיוא טָאה
 .טלעטשעגפיוא טָאה רֵצְנדַכּובנ סָאװ ,טלַאטשעג רעד
 ךייַא :ךײה רעד ןיא ןפּורעגסױא טָאה רעײרש ַא ןּואּי
 תעּב" ;תונֹושל ןּוא תומּוא ,רעקלעפ ריא ,ןעמ טלעּפַאּב
 ,רַאטיג ,טײלפ ,ןרָאה םעד ןּופ לוק םעד ןרעה טעװ ריא
 טלָאו ,רֶמְזייִלּכ ײלרעלַא ןּוא ,קַאופייפ ,ףרַאה ,ענּורטסריפ
 רענרעדליג רעד ּוצ ןקּוּב ךיז ןּוא ןלַאפרעדינַא ריא
 .טלעטשעגפיוא טָאה רֵצְנדַכּובנ ךלמ רעד סָאװ ,טלַאטשעג
 ןיא טעװ ,ןקּוּב ךיז ןּוא ןלַאפרעדינַא טינ טעװ סע רעװ ןּואי
 ןוױא ןַא ןיא ןרעװ ןפרָאװעגנײרַא העש רענעגיא רעד
 .רעייפ ןקידענערּב טימ

 ןּבָאה רעקלעפ עלַא יװ ,טײצ רענעי ןיא ,רעּבירעדי
 -ריפ ,רַאטיג ,טיײלפ ,ןרָאה םעד ןּופ לוק םעד טרעהרעד
 עלַא ןעניײז יװַא ,רֶמְויִלּכ ײלרעלַא ןּוא ,ףרַאה ,ענורטס
 | ןּבָאה ןּוא ןלַאפעגרעדינַא ,תונֹושל ןּוא ,תומוא ,רעקלעפ
 | ךלמ רעד סָאװ ,טלַאטשעג רענרעדליג רעד ּוצ טקּוּבעג ךיז
 .טלעטשעגפיוא טָאה רַצְנדַכּובנ

 ,רענעמ טנענעג טײצ רענעי ןיא ןּבָאה רעּבירעדי
 ךיז ןּבָאה יי *ןדיא יד ףיוא טרסמעג ןּבָאה ןּוא ,םידׂשַּכ
 קיּבייא :רֵצָנֹדַכובנ ךלמ םעד ּוצ טגָאזעג ןּוא ןפּורעגּפָא
 ,לעפַאּב ַא ןּבעגעג טסָאה ,ךלמ ,ּודי !ךלמ רעד לָאז ןּבעל
 םעד ןּופ לוק םעד ןרעה טעװ סָאװ שטנעמ רעדעװטעי זַא
 ןוא ,קַאופייפ ,ףרַאה ,ענורטסריפ ,רַאטינ ,טײלפ ,ןרָאה
 רעד ּוצ ןקּוּב ךיז ןּוא ןלַאּפרעדינַא לָאז ,רֶמְזיַלּכ ײלרעלַא
 -רעדינַא טינ טעװ סע רעװ ןּואי ;טלַאטשעג רענרעדלינ
 ןוויוא ןַא ןיא ןרעװ ןפרָאװעגנײרַא לָאז ,ןקּוּב ךיז ןּוא ןלַאפ

 .ןדיא יד ןּופ סעיצרָאּפ רעדָא רעקיטש יד ןסעגעג ןּבָאה ןּוא :אָיָדּוהְי יִד ןֹוהיֵצְרק ּולֵכָאַופ
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 רענעמ עשידיא ןַארַאּפ ןעניי* .רעייפ ןקידענערּב טימ
 רעד ןּופ גנוריפ רעד ףיוא טצעזעגפירַא טסָאה ּוד סָאװ
 עקיָאדיד ;ֹוננידַבַע ןּוא ,ְךַׁשיֵמ ,ְךֵרדַש ,לבָּב ןּופ הנידמ
 ןעניד טָאג ןיײד ּוצ ,ךלמ ,ריד ףיוא טכַא טינ ןגיל רענעמ
 טסָאה ּוד סָאװ טלַאטשעג רענרעדליג רעד ּוצ ןּוא ,טינ ַײז
 .טינ ךיז ײז ןקּוּב ,טלעטשעגפיוא

 ןרָאצמירג ןּוא סעּכ טימ רַצְנדַכּובנ טָאה לָאמסנעד:*
 יד ןענייז .ןֹוגניד בע ןּוא ,ןכַשיִמ ,ןכַרדַש ןעגנערּב ּוצ ןלױפַאּב
 .ךלמ ןרַאפ ןרָאװעג טכַארּבעג לָאמסנעד רענעמ עקיזָאד
 זיא :ײז ּוצ טגָאזעג טָאה ןּוא רַצָנדַכּובנ ןפּורעגּפָא ךיז טָאה;*
 ּוצ טינ טניד ריא סָאװ ,ּוגנידבֵע ןּוא ,ְךֵׁשיֵמ ,ךֵרדַש ,ןוויּכּב סָאד
 יעג רענרעדליג רעד ּוצ טינ ךיז טקּוּב ריא ןּוא ,טָאנ ןיימ
 ריא ּביוא ,דנּוצַא* ?טלעטשעגפיוא ּבָאה ךיא סָאװ ,טלַאטש
 םעד ןּופ לוק םעד ןרעה טעװ ריא תעּב זַא ,טײרג טייז
 ןוא ,קַאזפייפ ןּוא ,ףרַאה ,ענורטסריפ ,רַאטיג ,טײלפ ,ןרָאה
 ןקּוּב ךיז ןּוא ןלַאפרעדינַא ריא טלָאז ,רָמָזייַלּכ ײלרעלַא
 רעּבָא ּביוא ,-טכַאמעג ּבָאה ךיא סָאװ ,טלַאטשעג רעד ּוצ
 העש רענעגיא רעד ןיא ריא טעװ ,ןקּוב טינ ךיז טעװ ריא

 ;רעיײפ ןקידענערּב טימ ןוװיוא ןַא ןיא ןרעװ ןפרָאװעגנײרַא
 ןיימ ןּופ ןייז ליצמ ךייַא טעװ סָאװ ,טָאג רעד זיא רעװ ןּוא
 ,וגנידַבַע ןּוא ,ְךֵשיִמ ,ְךֵַרדַש טרעפטנעעג ןּבָאה:* ?טנַאה
 טינ טלעפ זדנּוא ,רֵצְנדַכּובנ :ךלמ םּוצ טגָאזעג ןּבָאה ןּוא
 רעזדנּוא ּביוא** .ןרעפטנע ּוצ ריד לעּפַאּב ןקיזָאדמעד ףיוא
 רע טעװ ,ןייז ליצמ זדנּוא ןעק ,ןעניד רימ ןעמעוו ּוצ טָאג
 ,טנַאה ןייד ןּופ ןּוא ,רעייפ ןקידענערּב טימ ןװיױא םעד ןּופ
 ןייד ּוצ זַא ,ךלמ ,ןסיװ ײז ,טינ זַא וליפַא ןּוא:* .ןייז ליצמ ,ךלמ
 טלַאטשעג רענרעדליג רעד ּוצ ןּוא ,ןעניד טינ רימ ןלעװ טָאג
 .ןקּוּב טינ ךיז רימ ןלעװ ,טלעטשעגפיוא טסָאה ּוד סָאװ
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 טימ ןרָאװעג טליפעגנָא רֵצְנדַכּובנ זיא לָאמסנעד:*
 ןטיּבעג ךיז טָאה םינּפ ןייז ןּופ קילּבנָא רעד ןּוא ,ןרָאצמירנ
 ןפּורענּפָא ךיז רע טָאה ;ןֹוננידִבַע ןּוא ,ןכַׂשיֵמ ,ןכֵרדַש ןגעקַא
 יזַא לָאמ ןּביז ןויוא םעד ןצײהּוצנָא ןלױפַאּב טָאה ןּוא
 עקרַאטש עכַאלטע ןּוא* .ןצײהנָא םיא ףרַאד עמ יװ ליפ
 ,ןכַרדַש ןדניּב ּוצ ןלױפַאּב רע טָאה ליח ןייז ןיא סָאװ םירֹוּבינ
 ןויוא םעד ןיא ןפרַאװּוצנײרַא ןּוא ,ןֹוננידַבַע ןּוא ,ןכַׁשיֵמ
 עקיזָאדיד ןענײז לָאמסנעד*6 .רעייפ ןקידענערּב טימ
 ,רעדמעה ערעײז ,ןויוה ערעײז ןיא ןרָאװעג ןדנוּבעג רענעמ
 ןּוא ,םישּוּבלמ זערעדנַאו ערעייז ןּוא ,ןעלטנַאמ ערעײז ןּוא
 ןקידענערּב טימ ןוויוא םעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא יז טָאה עמ
 ויא ךלמ םעד ןּופ טרָאװ סָאד לײװ ,רעּבירעד* .רעייפ
 / עונָא קרַאטש ןעװעג זיא ןװױא רעד ןּוא ,גנערטש ןעװענ
 / רענעמ ענעי טײטעג רעייפ םעד ןּופ םַאלפ יד טָאה ,טציײה
 / .ןֹונידַבַע ןּוא ,ןֹכַׁשיִמ ,ןּכַרדַׂש טכַארּבעגפױרַא ןּבָאה סָאװ
 ,ּוגנ"דַבַע ןּוא ,ְךֵׁשיֵמ ,ְךֵרדַׁש ,רענעמ ירד עקיזָאדיד ןּוא*
 טימ ןוויוא םעד ןיא טייהרענעדנוּבעג ןלַאפעגנײרַא ןענייז
 .רעייפ ןקידענערּב

 / ,ןקָארשרעד ךיז רֵצְנדַכּובנ ךלמ רעד טָאה לָאמסנעד**
 | יּפָא ךיז טָאה רע ןּוא ,ךיג ףיוא ןענַאטשעגפיוא זיא רע ןּוא
 / רימ ןּבָאה :טנָאזעג טָאה ןּוא ,ןרָאטסינימ ענייז ּוצ ןפּורעג
 ?רעייפ ןיא טייהרענעדנּוּבעג ןפרָאװעגנײרַא רענעמ יײרד טינ
 .ךלמ ,סיװעג :ךלמ םּוצ טנָאזעג ןּוא טרעפטנעעג ײז ןּבָאה
 ריפ ךיא עז טָא :טגָאזעג טָאה ןּוא ןפורענּפָא ךיז רע טָאה*
 / גנוקידעש ןייק ןּוא ,רעייפ ןטימ ןיא ןײגמּורַא עזיול רענעמ
 / זיא ןטריפ םעד ןּופ קילּבנָא רעד ןּוא ;ָאטינ יז ףיוא זיא
 0 .רעטעג יד ןּופ ןּוז ַא ּוצ ןכילגעג

 | ןּופ ריט רעד ּוצ טנענעג רֵצְנֹדַכּובנ טָאה לָאמסנעד**
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 ןפורעגסיוא טָאה רע ;רעײּפ ןקידענערּב טימ ןװױא םעד
 ןטסכעה ןּופ טכענק ,ֹוננידַבַע ןּוא ,ְךֵשיִמ ,ְךַרדַש :טגָאזעג ןּוא
 ,ךַרדַש ןענייז לָאמסנעד .רעהַא טמּוק ןּוא ,סױרַא טייג ,טָאג
 יד ןּוא= .רעייפ ןופ ןעגנַאנעגסױרַא ,ֹוגנידַבַע ןּוא ,ְךֵׁשיֵמ
 ןרָאטסינימ יד ןּוא ,ןטשריפ יד ןּוא ,רעשרעה יד ,ןּפַארטַאס
 טקּוקַאּב ןּבָאה ןּוא ,טלמַאזעגניַא ךיז ןּבָאה ,ךלמ םעד ןּופ
 ןייק טַאהעג טינ טָאה רעייפ סָאד סָאװ ,רענעמ עקיזָאדיד
 ּפָאק רעײז ןּופ רָאה יד ןּוא ,רעּבײל ערעײז ףיוא הטילש
 טינ ךיז ןּבָאה ןויוה ערעײז ןּוא ,ןרָאװעג טנערּבעגנָא טינ זיא
 רעּבירַא טינ זיא רעייפ ןּופ חיר ןייק ןּוא ,טרעדנערַאפ
 :טגָאזעג טָאה ןּוא רֵצְנדַכּובנ ןפּורעגסױא טָאה** .ייז ףיוא
 ,ןֹוגנידַבַע ןּוא ,ןכַשימ ,ןכֵרדַש ןּופ טָאג רעד זיא טּבױלעֶג
 ןעװעג ליצמ טָאה ןּוא ,ךאלמ ןייז טקישעג טָאה רע סָאװ
 ןּבָאה ןּוא ,םיא ףיוא טוָאלרַאפ ךיו ןּבָאה סָאװ טכענק ענַײז
 ערעײז ןּבעגעגּפָא ןּוא ,טרָאװ סכלמ םעד יװ שרעדנַא ןָאטעג
 ןייק ּוצ ןקּוּב טינ ךיז ןּוא ןעניד טינ ןלָאז ײז ידּכ ,רעּבײל
 ַא ןּבעגעג טרעװ רימ ןּופ* .טָאנ רעײז ּוצ ץּוחַא טָאג
 טעװ סָאװ ,ןושל ןּוא ,המּוא ,קלָאפ רעדעװטעי זַא לעפַאּב
 ,ןכֵשיִמ ,ןכַרדַש ןּופ טָאג םעד ףיוא דובּכמּוא טימ ןדער
 ןייז ןּוא ,ןרעװ ןסירעצ רעקיטש ןיא לָאז ,ןֹוננידַבַע ןּוא
 זיא סע םורָאװ ;ןפיוהטסימ ַא רַאפ ןרעװ טכַאמעג לָאז זיוה
 .ןייז ליצמ ױזַא ןעק סָאװ טָאג רעדנַא ןייק ָאטינ

 ,ןכַׁשיִמ ,ןבַרֹדַש ןּביױוהרעד ךלמ רעד טָאה לָאמסנעד*י
 .לבָּב ןּופ הנידמ רעד ןיא ,ןֹוגנידַבַע ןּוא

 ןּוא ,תומּוא ,רעקלעּפ עלַא ּוצ רֵצָנדַכּובנ ךלמ רעד;"*
 דירפ רעיײַא :דרע רעצנַאג רעד ףיוא ןעניֹוװ סָאװ ,תונֹושל
 רעד סָאװ רעדנּוװ יד ןּוא סנכייצ יד !ןרעמ ךיז לָאז
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 רַאפ ןלעפעגליֹוװ זיא ,ןָאטעג רימ טימ טָאה טָאג רעטסכעה
 .ןסיװ ןזָאל ּוצ רימ

 !סיורג יװ ,סנכײצ ענייז
 !קרַאטש יװ ,רעדנּוװ ענייז ןּוא
 ,הכולמ עקיּביײא ןַא זיא הכּולמ ןייז
 .רוָד ּוצ רוָד ןּופ זיא טײקיטלעװעג ןייז ןּוא

 ןּוא ,זיוה ןיימ ןיא קיאּור ןעװעג ןיּב רֵצְנדַכּובנ ךיא* ד
 ןּוא ןעזעג םולח ַא ךיא ּבָאה .ץַאלַאּפ ןיימ ןיא קידעילּב

 ןיימ ףיוא ןשינעטכַארט ןּוא ,ןקָארשרעד ךימ טָאה רע
 .טליורנעצ ךימ ןּבָאה ּפָאק ןיימ ןּופ ןעגנּואעז ןּוא ,רעגעלעג
 ןעגנערּב ּוצ ,לעּפַאּב ַא ןרָאװעג ןּבעגעג רימ ןּופ זיא םּורדּי
 ןסיװ ןכַאמ ךימ ןלָאז ײז זַא ,לבָּב ןּופ םימכח עלַא רימ רַאפ
 ןעמּוקעג ןענייז לָאמסנעד* .םולח םעד ןּופ ןורתיּפ םעד
 יד ןּוא ,םידׂשַּכ יד ,רעכערּפשרעּבױצ יד ,םימּוטרַח יד
 ,ייז רַאפ םולח ןיימ טלײצרעד ּבָאה ךיא ןּוא ,רעעזנרעטש
 רָאני .ןורתיּפ ןייז ןסיװ טכַאמעג טינ ךימ ןּבָאה יז רעּבָא
 ןייז סָאװ ,לאינד רימ רַאפ ןעמּוקעגנײרַא זיא ןטצעל םּוצ
 ,טָאג ןיימ ןּופ ןעמָאנ רעד יװ ױזַא ,רַצַאשטלַּב זיא ןעמָאנ
 ;םיא ןיא זיא רעטעג עקילײה יד ןּופ טסײג רעד סָאװ ןּוא
 ,רַצַאשטלַּבי :םיא רַאפ םולח ןיימ טלײצרעד ּבָאה ךיא ןּוא
 טסײג רעד זַא סײװ ךיא סָאװ ,םימּוטרַח יד ןּופ טּפיוה ּוד
 ןּופ זיא דוָס ןייק ןּוא ,ריד ןיא זיא רעטעג עקילײה יד ןּופ
 ךיא סָאװ םולח ןיימ ןּופ ןעגנואעז יד ,ןליוהרַאּפ טינ ריד
 .ןגָאז ּוט ןורתיּפ ןייז ןּוא ןעזעג ּבָאה

 ןיימ ףיוא ּפָאק ןיימ ןּופ ןעגנּואעז יד ןעניײז סָאדנ ןּואי
 ,ןעועג ּבָאה ךיא :רענעלעג

 ,דרע רעד ןטימ ןיא זיא םיוּב ַא טשרע
 .סיורג ןעװעג זיא ךייה ןייז ןּוא
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 ,רעקרַאטש ןרָאװעג ןּוא םיוּב רעד ןסקַאװעג זיא*
 ,למיה םּוצ טכיײרגרעד טָאה ךייה ןייז זיּב
 רעצנַאג רעד ןּופ קע םּוצ זיּב ןעװעג זיא ןעונָא ןייז ןּוא

 .דרע
 ,ןייש ןעװעג ןענייז רעטעלּב ענייוי

 ,ליפ טכּורפ ןייז ןּוא
 ;ןעװעג םיא ףיוא זיא ןעמעלַא רַאפ וייּפש ןּוא
 ,דלעפ ןּופ תויח יד טנטָאשעג ךיז ןּבָאה םיא רעטנּוא
 ןופ ןעלגיופ יד טניֹוװעג ןּבָאה ןגײװצ .עניײז ןיא ןּוא

 ,למיה
 .רעּבײל עלַא טזײּפשעג ךיז ןּבָאה םיא ןּופ ןּוא

 ןיימ ףיוא ּפָאק ןיימ ןּופ ןעננואעז יד ןיא ןעזעג ךיא ּבָאהְ!'
 ּפָארַא טָאה רעקילײה ַא ןּוא ךאלמ ַא טשרע ,רענעלעג
 רעד ןיא ןפּורעגסױא רע טָאהיי .למיה ןּופ טרעדינעג
 :טגָאזעג ױזַא טָאה ןּוא ,ךייה

 ,םיוּב םעד ּפָא טקַאה
 ,ןגײװצ ענייז ּפָא טדיינש ןּוא
 ,רעטעלּב ענייז ּפָארַא טלקָאש
 ;טכּורפ ןייז טײרּפשעצ ןּוא
 ,םיא רעטנּוא ןּופ ןרעדנַאװקעװַא תויח יד ןלָאז
 .ןגײװצ ענייז ןּופ ןעלגיופ יד ןּוא
 רעד ןיא טזָאל ןעלצרָאװ עניײז ןּופ םַאטש םעד רָאני

 ,דרע
 ,רעּפּוק ןּוא ןזיַא ןּופ טייק ַא ןיא ןּוא
 ;דלעפ ןּופ זָארג יד ןשיװצ

 ,ןרעװ טצענַאּב רע לָאז למיה ןּופ יוט םעד ןּופ ןּוא |
 ,לײט ןייז ןייז לָאז תויח יד טימ ןּוא
 .דרע רעד ןּופ ץכַאטײרק ןשיװצ
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 ,סנשטנעמ ַא ןּופ ןטייּברַאפ ןעמ לָאז ץרַאה ןייוי*
 ,ןרעװ ןּבעגעג םיא לָאז היח ַא ןּופ ץרַאה ַא ןּוא
 .םיא רעּביא ןײנרעּבירַא ןלָאז ןטײצ ןּביז ןּוא
 ,ךּורּפש רעד זיא "סרעכַאװ יד ןּופ הרָוג רעד טיול:+

 ,ךַאז יד זיא עקילײה יד ןּופ לעּפַאּב ַא ןּוא
 | ,ןסיװ ןלָאז עקידעּבעל יד ידּכ
 רעד רעּביא טקיטלעװעג רעטשרעּביױא רעד זַא

 ,ןשטנעמ ןּופ הכולמ
 ;יז רע טיג ליװ רע ןעמעוו ּוצ ןּוא
 ןצעז רע ןעק ןשטנעמ ןּופ ןטסקירעדינ םעד ןּוא

 .ףיורעד
 ןּוא ,ןעזעג ,רֵצָנדַכּובנ ךלמ ,ךיא ּבָאה םולח ןקיזָאדמעד:*
 ןיימ ןּופ םימכח עלַא לײװ ,ןורתיּפ םעד גָאז ,רֵצַאשטלַּב ,ּוד
 ּוד רעֶּבָא ;ןורתיּפ םעד ןסיװ ןכַאמ טינ ךימ ןענעק ךיירגיניק
 ,ריד ןיא זיא עקילײה יד ןּופ טסײג רעד לײװ ,ָאי טסנעק

 ןעװעג זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,לאינד זיא לָאמסנעדי
 תונֹויער עניײז ןּוא , עלײװַא ןרָאװעג טרַאטשרַאפ ,רַצַאשטלַּב
 ןוא ךלמ רעד ןפורענּפָא ךיז טָאה .ןקָארשעג םיא ןּבָאה
 ןורתיּפ רעד ןּוא םולח רעד לָאז רַצַאשטְלַּב :טנָאזעג טָאה
 ןוא רַצַאשטלַּב טרעפטנעעג טָאה .ןקערשרעד טינ ךיד
 ןּוא ,טנייפ ענייד ףיוא םולח ןייד ,רַאה ןיימ :טגָאזעג טָאה
 טסָאה ּוד סָאװ םיוּב רעד* !םיאנוָׂש ענייד ףיוא ןורתיּפ ןייז
 ןייז ןּוא ,רעקרַאטש ןרָאװעג ןּוא ןסקַאװעג זיא סָאװ ,ןעזעג
 רעד ויַּב ןעזנָא ןייז ןּוא ,למיה ןויּב טכײרגרעד טָאה ךייה
 ,ןיש ןעװעג ןענַײז רעטעלּב ענייז ןּו ,דרע רעצנַאג
 ףיוא ויא ןעמעלַא רַאפ זיײּפש ןּוא ,ליפ טכּורפ ןייז ןּוא
 ןּופ תויח יד טניֹוװעג ןּבָאה םיא רעטנּוא סָאװ ;ןעװעג םיא
 ןּופ ןעלניופ יד טּורעג ןּבָאה ןגײװצ ענייז ןיא ןּוא ,דלעפ

 ,םיכָאלמ ײ
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 ןּוא ןסקַאװעג טסיּב ּוד סָאװ ,ךלמ ,ּוד טסיּב סָאד*- למיה
 ןסקַאװעג זיא טייקסיורג ןייד סָאװ ןּוא ,רעקרַאטש ןרָאװעג
 זיּב טײקיטלעװעג ןייד ןּוא ,למיה ןזיּב טכײרגרעד טָאה ןּוא
 ךאלמ ַא יװ ןעועג טָאה ךלמ רעד סָאװ ןּוא* .דרע קע
 טָאה ןּוא ,למיה ןּופ טרעדינעגּפָארַא טָאה רעקילײה ַא ןּוא
 םעד רָאנ ,םיא טרעטשעצ ןּוא םיוּב םעד ּפָא טקַאה :טגָאזעג
 ,דרע רעד ןיא רעּביא טוָאל ןעלצרָאװ ענייז ןּופ םַאטש
 ןופ זָארג יד ןשיװצ ,רעּפּוק ןּוא ןזייַא ןּופ טייק ַא ןיא ןּוא
 ,ןרעװ טצענַאּב רע לָאז למיה ןּופ יוט םעד ןּופ ןּוא ;דלעפ
 ןטיײצ ןּביז זיּב ,ליײט ןייז ןייז לָאז דלעפ ןּופ תויח יד טימ ןּוא
 רעד ויא ,ךלמ ,סָאד*י - םיא רעּביא ןײגרעּבירַא ןלעװ
 זיא סָאװ ןטשרעּביױא םעד ןּופ הרוג יד זיא סע ןּוא ,ןורתיּפ
 -רַאפ ךיד טעװ עמ** ;ךלמ םעד רַאה ןיימ ףיוא ןעמּוקעג
 ןייז טעװ דלעפ ןּופ תויח יד טימ ןּוא ,ןשטנעמ ןּופ ןּביײרט
 ,ןסע ןכַאמ ךיד ןעמ טעװ ןסקָא יװ זָארג ןּוא ,גנוניֹוװ ןיײד
 ןּביז ןּוא ,ןצענַאּב ךיד ןעמ טעװ למיה ןּופ יוט םעד טימ ןּוא
 ןסיװ טסעװ ּוד ויּב ;ריד רעּביא ןײגרעּבירַא ןלעװ ןטײצ
 הכּולמ רעד רעּביא טקיטלעװעג רעטשרעּביױא רעד זַא
 סָאװ ןּוא= .יז רע טיג ליװ רע ןעמעװ ּוצ ןּוא ,ןשטנעמ ןּופ
 ןעלצרָאװ יד ןּופ םַאטש םעד ןוָאל ּוצ ,טגָאזעגנָא טָאה עמ
 םעדכָאנ ןּבײלּב ריד טעװ הכולמ ןיײד :ןטַײטַאּבו םיוּב ןּופ
 סָאװ יד ןענייז ןעלמיה יד זַא ןענעקרעד טסעװ ּוד יה
 ןלעפעגליֹוװ הצע ןיימ לָאז ,ךלמ ,םּורד** .ןקיטלעװעג
 ענײד ןּוא ,הקדצ ךרּוד דניז ענַײד ּפָא ּוט ןּוא ,ריד רַאפ
 סע ּבױא ;עמערָא יד ףיוא גנּומירַאּברעד ךרּוד ןכערּברַאפ
 ."הװלַש ןייד רַאפ גנורעגנעלרַאפ ַא ןייז ךָאנ ןעק

 םּוצ* .רֵצָנדַכּובנ ךלמ ןפיוא ןעמּוקעג זיא ץלַא סָאד*
 םעד ףיוא ןעגנַאגעגמּוא רע זיא םישדה ףלעװצ ןּופ ףוָס
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 ךלמ רעד ןפּורעגסױא טָאהי .לבָּב ןּופ ץַאלַאּפ ןכַאלגיניק
 ךיא סָאװ ,לבָּב עסיורג יד טינ סָאד זיא :טנָאזעג טָאה ןּוא
 סיורג ןיימ טימ טרָאניוװ ןכַאלגיניק ַא רַאפ טיוּבעג ּבָאה
 סָאד** !?טײקיטכַארּפ ןיימ ןּופ דובּכ םעד רַאפ ןּוא ,םּוטכַײר
 לוק ַא ּפָארַא זיא ,ליומ סכלמ ןיא ןעװעג ךָאנ זיא טרָאװ
 הכּולמ יד :רֵצָנדַכּובנ ךלמ ,ןָא ןעמ טגָאז ריד :למיה ןּופ
 ןעמ טעװ ןשטנעמ ןּופ ןּואי .ריד ןּופ ןָאטענּפָא ךיז טָאה
 ןייד ןייז טעװ דלעפ ןּופ תויח יד טימ ןּוא ,ןּבײרטרַאפ ךיד
 ןּביז ןּוא ,ןסע ןכַאמ ךיד ןעמ טעװ ןסקָא יװ זָארג ,גנּוניוװ
 זַא ןסיװ טסעוו ּוד זיּב ;ריד רעּביא ןײגרעּבירַא ןלעװ ןטיײצ
 ןופ הכולמ רעד רעּביא טקיטלעװעג רעטשרעּבױא רעד
 רעד ןיא* .יז רע טיג ליװ רע ןעמעװ ּוצ ןּוא ,ןשטנעמ
 ףיוא טרָאװ סָאד ןרָאװעג טליפרעד זיא העש רענעגיײא
 ,ןרָאװעג ןּבירטרַאפ ןשטנעמ ןּופ זיא רע ןּוא ,ןרֵצָנדַכּובנ
 ןופ יוט םעד ןּופ ןּוא ,ןסעגעג רע טָאה ןסקָא יװ זָארג ןּוא
 ןענייז רָאה ענייז ויּב ,ּבײל ןייז ןרָאװעג טצענַאּב זיא למיה
 יװ ױזַא לגענ ענייז ןּוא ,סרעלדָא ײּב יװ ױזַא ןסקַאװעגסױא
 .ןעלגיופ יב

 ,רֵצָנדַכּובנ ,ךיא ּבָאה ,געט יד ןּופ ףוָס םּוצ ןּוא
 ךיז טָאה לכׂש ןיימ ןּוא ,למיה םּוצ ןגיוא ענַימ ןּביוהעגפיוא
 םעד טשטנעּבעג ּבָאה ךיא ןּוא ,רימ ּוצ טרעקעגמּוא
 טּבעל סָאװ םעד טרעּפכַאעג ןּוא טּבױלעג ןּוא ,ןטשרּביױא
 ,קיּביא

 ,טײקיטלעװעג עקיּביײא ןַא יא טײקיטלעװעג ןייז סָאװ
 .תורֹוד-רֹוד ףיוא זיא הכּולמ ןייז ןּוא

 טשינרָאג יװ ןענייז דרע רעד ןּופ רעניֹוװַאּב עלַא ןּוא*י
 ;טנכערעג

 ,למיה ןּופ ליח םעד טימ רע טוט ןוצר ןייז טיול ןּוא
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 ,דרע רעד ןּופ רעניֹוװַאּב יד טימ ןּוא
 ,טנַאה ןייז ןרעװ לָאז רעװ ָאטינ ןּוא
 ?ּוטסּוט סָאװ ;ןגָאז םיא ןּוא

 טרעקעגמּוא ךיז לכׂש ןיימ טָאה העש רענעגייא רעד ןיא*
 ןימ טָאה ,הכּולמ ןיימ ןּופ דובּכ םעד ּוצ ןּוא ;רימ ּוצ
 עניימ ןּוא ;רימ ּוצ טרעקענמוא ךיז ץנַאלג ןיימ ןּוא טכַארּפ
 ןּוא ;טכּוזעג ךימ ןּבָאה טײל עסיורג עניימ ןּוא ןרָאטסינימ
 ַא ךָאנ ןּוא ,הכּולמ ןיימ ןיא ןרָאװעג טקיטסעּפַאּב ןיּב ךיא
 דנּוצַא* .ןרָאװעג טגײלעגּוצ רימ זיא טכַאמ ערעסערג

 םעד ןרעּפכַא ןּוא ןּביײהרעד ןּוא ןּביױל ,רֵצְנדַכּובנ ,ךיא ּוט
 ,תמא ןענייז ןעגנּואּוט עניײז עלַא סָאװ ,ןעלמיה יד ןּופ גיניק
 הוואג טימ ןעײג סָאװ יד ןּוא ,טײקיטכערעג ןגעװ ענייז ןּוא
 ."ןרעדינרעד רע ןעק

 טײצלָאמ ןסיורג ַא טכַאמעג טָאה רַצַאשלַּב ךלמ רעד: ה
 ןעקנּורטעג טָאה ןּוא ,טײל עסיורג עניײז ןּופ טנזיוט רַאפ

 טכּוזרַאפ טָאה רע זַא ,רֵצֵאׁשֹלַּב טָאה" .טנזיוט יד טימ ןײװ
 ענרעּבליז ןּוא ענרעדליג יד ןעננערּב ּוצ ןלױפַאּב ,ןײװ םעד
 ןּופ ןעמּונעגסױרַא טָאה רֵצָנדַכּובנ רעטָאפ ןייז סָאװ ,םילּכ
 ענייז ןּוא ,ךלמ רעד ידּכ ;םִיַלָשּורי ןיא סָאװ לּפמעט םעד
 ןלָאז ,רעּבײװסּפעק ענייז ןּוא ;רעּבײװ ענייז ,טײל עסיורג
 ענרעדליגיד טכַארּבעג ןעמטָאה לָאמסנעד: .יײזןיא ןעקנירט
 ןופ לּפמעט םעד ןּופ ןעמּונעגסױרַא טָאה עמ סָאװ ,םילּכ
 עסיורג ענייז ןּוא ,ךלמ רעד ןּוא ,םִיַלָשּורי ןיא סָאװ זיוה סטָאנ
 -עג ןּבָאה ,רעּבײװסּפעק ענײז ןּוא ,רעּבײװ ענייז ,טַײל
 יד טּביולעג ןּוא ,ןײװ ןעקנורטעג ןּבָאה יו .,ייז ןיא ןעקנּורט
 ןּוא ,ץלָאה ,ןויַא ,רעּפּוק ןּופ ,רעּבליז ןּוא דלָאנ ןּופ רעטעג
 ַא ןופ רעגניפ סױרַא ןענייז העש רענעגייא רעד ןיא* .ןייטש
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 ,רעטכײל םעד ןגעקַא ןּבירשעג ןּבָאה ןּוא ,טנַאה סנשטנעמ
 ןּוא ;ץַאלַאּפ סכלמ םעד ןּופ טנַאװ רעד ןּופ ךלַאק ןפיוא
 .ןּבירשעג טָאה סָאװ ךעלפטנַאה יד ןעזעג טָאה ךלמ רעד
 ענייז ןּוא ,ּברַאפ סכלמ םעד ןטיּבעג ךיז טָאה לָאמסנעד*
 ענייז ןּופ ןעקנעלעג יד ןּוא ,ןקָארשעג םיא ןּבָאה תונויער
 טּפַאלקעג ךיז ןּבָאה ינק ענייז ןּוא ,ןרָאװעג זיול ןענייז ןדנעל
 רעד ןיא ןפּורעגסױא ךלמ רעד טָאהי' .ןרעדנַא ןָא סנייא
 יד ,רעכערּפשרעּבױצ יד ןעננערּבנײרַא לָאז עמ ,ךייה
 יּפָא ךיז טָאה ךלמ רעד .רעעזנרעטש יד ןּוא ,םידׂשַּכ
 רָאנ רעװ :לבָּב ןּופ םימכח יד ּוצ טגָאזעג טָאה ןּוא ןפורעג
 טעװ ןּוא ,ץפירשעג עקיזָאדסָאד ןענעײלרעּביא טעװ סע
 נָא לּפרּוּפ ןיא טעװ ,ןדײשַאּב רימ ןּופרעד ןורתיּפ םעד
 ,ןדלַאה ןייז ףיוא טיײק רענרעדליג ַא טימ ,ןרעװ טדיײלקעג
 .ןקיטלעװעג הכּולמ רעד ןיא רעטירד ַא יװ ןּוא

 ,ךלמ ןּופ םימכח עלַא ןעמּוקעגנירַא ןענייז לָאמסנעד*
 ,ץפירשעג סָאד ןענעײלרעּביא טנעקעג טינ ןּבָאה יז רעּבָא
 לָאמסנעד טָאהי .ךלמ םעד ןסיװ ןזָאל ןורתיּפ םעד ןּוא
 ּברַאפ ןייז ןּוא ,ןקָארשרעד קרַאטש ךיז רַצַאשלַּב ךלמ רעד
 ןענייז טײל עסיורג ענײז ןּוא ,ןטיּבעג םיא ףיוא ךיז טָאה
 םעד ןּופ רעטרעװ יד ןגעװ ןּופ זיא** .טלמּוטעצ ןרָאװעג
 ןיא הּכלמ יד ןעמּוקעגנײרַא טייל עסיורג ענייז ןּוא ךלמ
 טָאה ןּוא הּכלמ יד ןפּורענּפָא ךיז טָאה ;טײצלָאמ ןּופ זיוה
 תונֹויער ענײד ןלָאז !ךלמ רעד לָאז ןּבעל קיּביײא :טגָאזעג
 ןַארַאפ*: .ןטיײּב טינ ךיז לָאז ּברַאפ ןייד ןּוא ,ןקערש טינ ךיד
 עקילײה יד ןּופ טסייג רעד סָאװ ,ךיירגיניק ןיײד ןיא ןַאמ ַא
 זיא רעטָאפ ןייד ןּופ געט יד ןיא ןּוא ,םיא ןיא זיא רעטעג
 ,טײקידנַאטשרַאפ ןּוא ,טײקיטכיל םיא ןיא ןרָאװעג ןענופעג
 ךלמ רעד ןּוא ;רעטעג יד ןּופ המכח יד יװ ױזַא המכח ןּוא
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 יד ןּופ טּפױה םעד רַאפ םיא טָאה רעטָאפ ןײד רֵצְנדַכּובנ
 -נרעטש יד ןּוא ,םידׂשַּכ יד ,רעכערּפשרעּבױצ יד ,םימּוטרַח
 ןַא לײװי .ךלמ רעד רעטָאּפ ןייד-טלעטשעגפיוא רעעז
 ,טײקידנַאטשרַאפ ןּוא ,טפַאשנעק ןּוא ,טסײג רעקימַאנסױא
 יּפָא ןּוא ,ןשינעטער ןּופ גנודײשַאּב ןּוא ,תומֹולח ןייז רֵתֹוּפ
 ןיא ,םיא ןיא ןרָאװעג ןענופעג ןענייז ,ןּפונק ןּופ גנּודניּב
 .רַצַאשטלַּב ןעמָאנ ןייז טכַאמעג טָאה ךלמ רעד סָאװ ,ןלאינד
 ןדיישַאּב טעװ רע ןּוא ,ןרעװ ןפורעג לאינד לָאז ,דנּוצַא
 .ןורתיּפ םעד

 רַאפ ןרָאװעג טכַארּבעגנײרַא לאינד זיא לָאמסנעדי*
 טגָאזעג טָאה ןּוא ךלמ רעד ןפורעגּפָא ךיז טָאה .ךלמ םעד
 רעדניק-תולג יד ןּופ סָאװ לאינד רעד סָאד ּוטסיּב :ןלאינד ּוצ
 טכַארּבעג טָאה ךלמ רעד רעטָאפ ןיימ סָאװ ,הדּוהי ןּופ
 רעד וַא ,ריד ףיוא טרעהעג ּבָאה ךיא םורָאװ-+ ?הדּוהי ןּופ
 ןוא ,טײקיטכיל ןּוא ,ריד ןיא זיא רעטעג יד ןּופ טסיײנ
 ןיא ךיז ןעניפעג ,המכח עקימַאנסוא ןּוא ,טײקידנַאטשרַאפ
 רימ רַאפ ןרָאװעג טכַארּבעגנײרַא ןענייז דנּוצַא ןּוא* .ריד
 ןענעײלרעּביא ןלָאז ײז זַא ,רעכערּפשרעּבױצ יד ,םימכח יד
 ןורתיּפ םעד ןסיװ ןכַאמ ךימ ןּוא ,ץפירשעג עקיזָאדסָאד
 טינ ךַאז רעד ןּופ ןורתיּפ םעד ןענעק ײז רעּבָא ,ןופרעד
 טסנעק ּוד זַא ,ריד ףיוא טרעהעג ּבָאה ךיא ןּואי* .ןדײשַאּב
 בוא ,דנּוצַא ;ןּפונק ןדניּבּפָא ןּוא ,םינֹורתיּפ ןייז רתֹוּפ
 ןכַאמ ךימ ןּוא ,ץפירשעג סָאד ןענעײלרעּביא טסנעק ּוד
 טדײלקעגנָא לּפרּוּפ ןיא וטסעװ ,ןופרעד ןורתיּפ םעד ןסיו
 יװ ןּוא ,ודלַאה ןיד ףיוא טייק רענרעדלינג ַא טימ ,ןרעו
 .ןקיטלעװעג הכולמ רעד ןיא רעטירד ַא

 טגָאזעג טָאה ןּוא לאינד טרעפטנעעג טָאה לָאמסנעדיי
 ןוא ,ריד יב ןּבײלּב ןלָאז תונּתמ ענייד :ךלמ םעד רַאפ
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 ץפירשעג סָאד רעּבָא ;ןרעדנַא ןַא ּביג ןעגנונױלַאּב ענײד
 לעװ ןורתיּפ םעד ןּוא ,ןענעיײלרעּביא ךלמ םעד ךיא לעװ
 טָאג רעטסכעה רעד--ךלמ ,ּוד= .ןסיװ ןכַאמ םיא ךיא
 "סיורג ןּוא ,הכּולמ ןרַצְנדַכּובנ רעטָאפ ןייד ןּבעגעג טָאה
 טייקסיורג רעד ןגעװ ןּופ ןּוא:* .טכַארּפ ןּוא ,דובּכ ןּוא ,טייק
 ,תומּוא ,רעקלעפ עלַא ןּבָאה ,ןּבעגעג םיא טָאה רע סָאװ
 ןעמעװ ;םיא רַאפ טַאהעג 'ארֹומ ןּוא טרעטיצעג ,תונֹושל ןּוא
 -עג טָאה רע ןעמעוו ןּוא ,טײטעג רע טָאה טלָאװעג טָאה רע
 טלָאװעג טָאה רע ןעמעוו ןּוא ,ןּבעל טוָאלעג רע טָאה טלָאװ
 רע טָאה טלָאװעג טָאה רע ןעמעוו ןּוא ,ןּביױהרעד רע טָאה
 ,ןּביוהרעד ךיז טָאה ץרַאה ןייז זַא רעּבָאי .טרעדינרעד
 זיא ,ןקיליװטּומ םּוצ זיּב ףיקַּת ןרָאװעג זיא טסיײג ןייז ןּוא
 ,הכּולמ ןייז ןּופ ןָארט םעד ןּופ ןרָאװעג טצעזעגּפָארַא רע
 ןופ ןּוא* .םיא ןּופ ןָאטעגּפָא ןעמ טָאה דובּכ םעד ןּוא
 ץרַאה ןיײז ןּוא ,ןרָאװעג ןּבירטרַאפ רע זיא רעדניקנשטנעמ
 ןעלוײאדלַאװ טימ ןּוא ,סהיח ַא ּוצ ךיילג טכַאמעג ןעמ טָאה
 םיא ןעמ טָאה ןסקָא יװ ױזַא זָארג ;גנּוניוװ ןייז ןעװעג זיא
 טצענַאּב רע זיא למיה ןּופ יוט םעד ןּופ ןּוא ,ןסע טכַאמעג
 טָאג רעטסכעה רעד זַא טסּוװעג טָאה רע ויּב ;ןרָאװעג
 ןעמעוו ןּוא ,ןשטנעמ ןּופ הכולמ רעד רעּביא טקיטלעװעג
 ,רַצַאשלַּב ןּוז ןייז ,ּוד ןּוא .ףיורעד רע טצעז ליװ רע
 ץלַא סָאד טסָאה ּוד םגה ,ץרַאה ןייד טגיײּבעג טינ טסָאה
 רַאה םעד ןגעקַא ןּביוהרעד ךיז טסָאה ּוד רָאנ** ,טסּוװעג
 טכַארּבעג ןעמ טָאה זיוה ןייז ןּופ םילּכ יד ןּוא ,למיה ןּופ
 ,רעּבײװ ענײד ,טײל עסיורג ענײד ןּוא ,ּוד ןּוא ,ריד רַאפ
 ןּוא ,ײז ןיא ןעקנּורטעג ןײװ ןּבָאה ,רעּבײװסּפעק ענייד ןּוא
 ןּוא ,ץלָאה ,ןוײַא ,רעּפּוק ,דלָאג ןּוא ,רעּבליז ןּופ רעטעג
 ,ןסײװ ײז טינ ןּוא ,ןרעה יז טינ ןּוא ,ןעעז יז טינ סָאװ ,ןייטש
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 ןייז ןיא זיא המשנ ןײד סָאװ טָאג םעד ןּוא ;טּבױלעג וטסָאה
 טינ ּוטסָאה ,םיא ײּב ןענייז ןגעװ ענייד עלַא ןּוא ,טנַאה !
 ןופ ןרָאװעג טקישעגסױרַא זיא לָאמסנעד** .טרעּפכַאעג |
 עקיזָאדסָאד טנכײצעגנָא טָאה ןּוא ,ךעלפטנַאה יד םיא רַאפ !
 נָא יא סָאװ ץפירשעג סָאד זיא סָאד ןּוא** .ץפירשעג |

 רעד זיא סָאד** .ידיִסְרַפּו לֵקְּת אֵנְמ אֵנְמ :ןרָאװעג טנכיײצעג
 ןיד טלײצענּפָא טָאה טָאג ,אֵנֶמ :ךַאז רעד ןּופ ןורתיּפ
 ןגיֹוװעג טסיּב ּוד ,לֵקְּתִיי" .טקידנעעג יז טָאה ןּוא ,הכּולמ
 .קילעפ ןרָאװעג ןענּופעג טסיּב ןּוא ,לָאשגָאװ ַא ףיוא ןרָאװעג
 ּוצ ןּבעגעגקעװַא ןּוא ,טלײטעצ טרעװ הכולמ ןיײד ,סֵרְּפִי*
 : .יִדָמ ןּוא סֵרָּפ

 טָאה עמ ןּוא ,ןלױפַאּב רַצֵאׁשֹלַּב טָאה לָאמסנעד"
 טייק רענרעדליג ַא טימ ,לּפרוּפ ןיא ןלאינד טדײלקעגנָא
 רע זַא ,םיא ףיוא ןפורעגסיוא טָאה עמ ןּוא ,זדלַאה ןייז ףיוא
 .הכולמ רעד ןיא רעקיטלעװעג רעטירד ַא ןייז לָאז

 ךלמ רעד רַצַאׁשֹלַּב יא טכַאנ רענעגיא רעד ןיא*י
 .ןרָאװעג טײטעג םידׂשַּכ יד ןּופ

 ,הכּולמ יד ןעמּונעגרעּביא טָאה יֵדֵמ ןּופ שְוָירְד ןּואי }
 .טלַא רָאי קיצכעז ןּוא ײװצ םּורַא ןעװעג זיא רע ןעװ

 טצעזעגפיורַא טָאה רע ןּוא ,ןשְוָירֶד רַאפ ןלעפעגליֹוװ זיא*
 ,ןּפַארטַאס קיצנַאװצ ןּוא טרעדנוה ךײרגיניק םעד רעּביא
 ירד ײז רעּביא ןּוא* ;ךײרניניק ןצנַאג ןיא ןייז ןלָאז סָאװ
 ידּכ ;ײז ןּופ רענייא ןעװעג זיא לאינד סָאװ טײלרעּבױא
 ןּוא ,טפַאשנכער ײז ּוצ ןּבענּפָא ןלָאז ןּפַארטַאס עקיזָאדיד
 -רעד טָאה לָאמסנעד* .קזָה ןייק ןּבָאה טינ לָאז ךלמ רעד
 טײלרעּבױא יד רעּביא טנכײצעגסױא ךיז לאינד רעקיזָאד
 ןעװעג זיא טסיײג רעקימַאנסוא ןַא לײװ ,ןּפַארטַאס יד ןּוא

 .רעקיטש ןןיאנ ןּוא ןגיֹוװעג ,טלייצעג ,טלייצעג *



 ןו-פו לאינד 24

 ןצעזוצפיורַא םיא טרעלקעג טָאה ךלמ רעד ןּוא ;םיא ןיא
 .ךיירגיניק ןצנַאג םעד רעּביא

 ןּפַארטַאס יד ןּוא טײלרעּבױא יד ןּבָאה לָאמסנעד'
 ,הכולמ רעד ּוצ ענונּב ןלאינד ןגעקַא דערסיוא ןַא טכּוזעג
 טנעקעג טינ רעלעפ ןייק ןּוא דערסיוא ןייק ןּבָאה יז רעּבָא
 רעדָא עורַאפ ןייק ןּוא ,יײרטעג ןעװעג זיא רע לײװ ,ןעניפענ
 לָאמסנעד ןּבָאה' .ןרָאװעג ןענופעג טינ םיא ייּב זיא רעלעפ
 -רּוא ןייק ןעניפעג טינ ןלעװ רימ :טגָאזעג רענעמ עקיזָאדיד
 ןיא סע ןעניפעג רימ ןדייס ,ןלאינד ןקיזָאדמעד ןגעקַא ךַאז
 עקיזָאדיד ןעניײז לָאמסנעדי .טָאג ןייז ןּופ ץעזעג םעד
 ,ךלמ םּוצ טעּפמיא טימ ןעמּוקעג ןּפַארטַאס ןּוא טײלרעּבױא
 ךלמ רעד לָאז ןּבעל קיּביײא :טגָאזעג ױזַא םיא ּוצ ןּבָאה ןּוא
 ,רעשרעה יד ,הכּולמ רעד ןּופ טײלרעּבױא עלַא* !שְוָירְד
 ןּבָאה ,ןטשריפ יד ןּוא ,רעּבעגטַאר יד ,ןּפַארטַאס יד ןּוא
 ,ץעועג ַא ןלעטשפיוא לָאז ךלמ רעד זַא ,טרעלקַאּב ךיז
 טעװ סָאװ רעכַאלטיא זַא ,רעװרַאפ ןקרַאטש ַא ןכַאמ ןּוא
 ןשטנעמ רעדָא טָאג זיא סע רעסָאװ ןּופ טעּבעג ַא ןטעּב
 ןפרָאװעגנײרַא לָאז ,ךלמ ,ריד ןּופ ץּוחַא ,געט קיסיײרד ויּב
 ּוטסלָאז ,ךלמ ,דנּוצַאי .ןּבײל ןּופ ּבורג רעד ןיא ןרעװ
 ,ץפירשעג סָאד ןעמתח ןּוא ,רעװרַאפ םעד ןלעטשפיוא
 ןּוא יִדָמ ןּופ ץעזעג םעד טול ,ןרעדנע טינ סע לָאז עמ זַא
 ךלמ רעד טָאה םעד רעּביא .לטּב טינ טרעװ סָאװ סֵרָּפ
 .רעװרַאפ םעד ןּוא ץפירשעג סָאד טעמתחעג טשֶוָירָד

 סָאד זַא טסּוװרעד ךיז טָאה רע זַא ,לאינד ןּואיי
 ןעגנַאנעגנײרַא רֶע זיא ,ןרָאװעג טעמתחעג זיא ץפירשעג
 -רעּביױא ןייז ןיא רעטצנעפ טַאהעג טָאה רע ןּוא-זיוה ןייז ןיא
 . רע טָאה גָאט ןיא לָאמ ײרד ןּוא--םִיַלָשּורי ןגעקַא ןפָא ּבּוטש
 ַא ןּבעגעג ןּוא ,ןָאטעג הליפּת ןּוא ,ינק ענייז ףיוא טינקעג
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 .רעירפ ןָאט טנעלפ רע יװ ױזַא ,טָאג ןייז רַאפ ּביױל
 ,טעּפמיא טימ ןײרַא רענעמ עקיזָאדיד ןענייז לָאמסנעדיי

 רַאפ ללּפתמ זיא ןּוא טעּב רע יװ ,ןלאינד ןענופעג ןּבָאה ןּוא
 טדערעג ןּבָאה ןּוא ,טנענעג לָאמסנעד ײז ןּבָאה* .טָאג ןייז
 טינ ּוטסָאה :רעװרַאפ סכלמ םעד ןגעװ ךלמ םעד רַאפ
 טעװ סָאװ שטנעמ רעכַאלטיא זַא ,רעװרַאפ ַא טעמתחעג
 קיסיײרד ויּב ןשטנעמ רעדָא טָאג זיא סע רעסָאװ ןּופ ןטעּב
 ןיא ןרעװ ןפרָאװעגנײרַא לָאז ,ךלמ ,ריד ןּופ ץּוחַא ,געטי

 ןוא ךלמ רעד טרעפטנעעג טָאה ?ןּבײל ןּופ ּבּורג רעד
 יַדָמ ןּופ ץעזעג םעד טול ,טסעפ זיא ךַאז יד :טגָאזעג טָאה
 לָאמסנעד* .ןרעװ טפַאשענּפָא טינ רָאט סָאװ סֵרָּפ ןּוא
 :זַא ךלמ ןרַאפ טגָאזעג ןּבָאה ןּוא ןפּורעגּפָא ךיז ײז ןּבָאה
 טינ טגייל הדּוהי ןּופ רעדניק-תולג יד ןּופ זיא סָאװ לאינד
 ּוד סָאװ רעװרַאפ םעד ףיוא ןּוא ,ךלמ ,ריד ףיוא טכַא
 ןיז רע טעּב גָאט ןיא לָאמ ירד ןּוא ,טעמתחעג טסָאה
 ,ךַאז יד טרעהעג טָאה ךלמ רעד זַא ,לָאמסנעד= .טעּבעג
 םעד טגײלעג טָאה רע ןּוא ,ןסָארדרַאפ רעײז םיא טָאה
 -רעטנּואנוז זיּב ןּוא ,ןעװעטַאר ּוצ םיא ,ןלאינד ףיוא ןעקנַאדעג
 לָאמסנעד** .ןייז וצ ליצמ םיא טימעג ךיז רע טָאה גנַאנ
 ,ךלמ םּוצ טעּפמיא טימ ןעמּוקעג רענעמ עקיזָאדיד ןענַײז
 ַא זיא סע זַא ,ךלמ ,ןסיװ ײז :ךלמ םּוצ טגָאזעג ןּבָאה ןּוא
 רעדָא רעװרַאפ ךַאלטיא זַא ,סֵרָּפ ןּוא יֵדָמ ןּופ ץעזעג
 .ןרעדנע םּוצ טינ זיא ,ףיוא טלעטש ךלמ רעד סָאװ לעּפַאּב
 טכַארּבעג טָאה עמ ןּוא ,ןלױפַאּב ךלמ רעד טָאה לָאמסנעדײ -

 .ןּבײל ןּופ ּבּורג רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא םיא ןּוא ןלאינד
 :ןלאינד ּוצ טגָאזעג טָאה ןּוא ךלמ רעד ןפּורעגּפָא ךיז טָאה
 ךיד טעװ רע ,קידנעטש םיא ּוצ טסניד ּוד סָאװ טָאג ןייד
 זיא ןּוא ,ןרָאװעג טכַארּבעג זיא ןייטש ַא ןּוא;* .ןייז ליצמ -

/ 
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 ! רעד ןּוא ,ּבּורג רעד ןּופ ליומ ןפיוא ןרָאװעג טגײלעגפױרַא
 | םעד טימ ןּוא גנירלגיז ןייז טימ טעמתחרַאפ סע טָאה ךלמ
 -עג טינ לָאז ךַאז ןייק ידּכ ,טײל עסיורג ענייז ןּופ גנירלניז
 .ןלאינד טימ ןרעװ טרעדנע

 ןּוא ,ץַאלַאּפ ןייז ןיא קעװַא ךלמ רעד זיא לָאמסנעדי*
 ןעגנולײװרַאפ ןּוא ,ןטסַאפ ןיא טכַאנ יד טכַארּבעגּוצ טָאה רע
 טָאה ףָאלש ןייז ןּוא ,םיא רַאפ ןרָאװעג טכַארּבעג טינ ןענייז
 . -פיוא ךלמ רעד זיא לָאמסנעד*" .םיא ןּופ ןָאטענּפָא ךיז
 | קיטסַאה זיא ןּוא ,טכילנגרָאמירפ ןטימ ןענינַאּב ןענַאטשעג
 טנענעג טָאה רע יװ ןּוא*: .ןּבײל ןּופ ּבּורג רעד ּוצ קעװַא
 ןקירעיורט ַא טימ ןלאינד ּוצ ןעירשעג רע טָאה ,ּבּורג רעד ּוצ
 :טגָאזעג טָאה ןּוא ןלאינד ּוצ ןפּורעג טָאה ךלמ רעד ;לוק
 רעד טָאה ,טָאג ןקידעּבעל םעד ןּופ טכענק ּוד ,לאינד
 ןייז ליצמ טנעקעג ךיד ,דימּת םיא ּוצ טסניד ּוד סָאװ טָאג
 :ךלמ םּוצ טגָאזעג לאינד טָאה לָאמסנעד* ;?ןּבײל יד ןּופ
 טקישעג טָאה טָאג ןיימ= !ךלמ רעד לָאז ןּבעל קיּבײא
 יד ןּופ לױמ סָאד ןסָאלשרַאפ טָאה רע ןּוא ,ךאלמ ןייז
 רַאפ לײװ ;ןָאטעג סטכעלש טינ רימ ןּבָאה ײז ןּוא ,ןּביײל
 ,ריד ןגעקַא ךיוא ןּוא ;תּוכז ַא ןרָאװעג ןענּופעג רימ זיא םיא
 טָאה לָאמסנעד** .ןָאטעג טינ סטכעלש ךיא ּבָאה ,ךלמ
 ןלױפַאּב טָאה רע ןּוא ,טײרפרעד רעײז ךלמ רעד ךיז
 -פורַא זיא לאינד ןּוא ;ּבּורג רעד ןּופ ןלאינד ןעגנערּבפורַא
 זיא גנּוקידעש ןייק ןּוא ,ּבּורג רעד ןּופ ןרָאװעג טכַארּבעג
 טּבױלגעג טָאה רע לײװ ,ןרָאװעג ןענּופעג טינ םיא ףיוא
 טָאה עמ ןּוא ,ןלױפַאּב טָאה ךלמ רעד ןּוא* .טָאג ןייז ןיא
 ,ןלאינד ףיוא טרסמעג ןּבָאה סָאװ רענעמ ענעי טכַארּבעג
 ,ןּבײל ןּופ ּבּורג רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא יז טָאה עמ ןּוא
 ןּבָאה יז ןּוא ;רעּבײװ ערעײז ןּוא ,רעדניק ערעײז ,יײז
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 ןיוש ןּבָאה ,ּבּורג רעד ןּופ קעד םּוצ טכײרגרעד טינ לָאמּוצ
 רענייּב ערעײז עלַא ןּוא ,ײז רעּביא טקיטלעװעג ןּבײל יד
 .ןלָאמעצ !

 עלַא ּוצ טקישעג שְוָירְד ךלמ רעד טָאה לָאמסנעד*/
 רעד ףיוא ןעניֹוװ סָאװ ,תונֹושל ןּוא ,תומּוא ,רעקלעפ
 טרעװ רימ ןּופ* !ןרעמ ךיז לָאז דירפ רעײַא :דרע רעצנַאג
 ןּופ טײקיטלעװעג רעצנַאג רעד ןיא זַא ,לעּפַאּב ַא ןּבעגעג
 םעד רַאפ ןּבָאה ארֹומ ןּוא ןרעטיצ ןעמ לָאז ךיירגיניק ןיימ
 ;ןלאינד ןּופ טָאג

 ,טָאג רעקידעּבעל רעד זיא רע םורָאװ :
 ,קיּבײא טײטשַאּב רע ןּוא
 ,טרעטשעצ טינ טרעװ סָאװ ַאזַא זיא הכּולמ ןייז ןּוא
 .ףוָס םּוצ זיּב זיא טײקיטלעװעג ןייז ןּוא
 ,ליצמ זיא ןּוא טעװעטַאר רעי*

 ,רעדנּוװ ןּוא סנכייצ טכַאמ רע ןּוא
 ;דרע רעד ףיוא ןּוא למיה ןיא
 .ןלאינד ןעװעג ליצמ טָאה סָאװ זרעד זיא רענ
 .ןּבײל יד ןּופ טכַאמ רעד ןּופ
 רעד רעטנּוא טקילגַאּב טָאה לאינד רעקיזָאדרעד ןּוא

 שֶרֹוּכ ןּופ הכּולמ רעד רעטנּוא ןּוא ,ןשְוָירְד ןּופ הכּולמ
 .רעסֵרָּפ םעד

 טָאה ,לבָּב ןּופ ךלמ םעד רַּצַאשִלַּב ןּופ רָאי ןטשרע ןיא {
 ףיוא ּפָאק ןייז ןּופ ןעננּואעז ןּוא ,םולח ַא ןעזעג לאינד

 ,םולח םעד ןּבירשעגפיוא רע טָאה לָאמסנעד ;רעגעלעג ןייז
 טָאה לאינד* .ךַאז רעד ןּופ רקיע םעד טלײצרעד טָאה ןּוא
 גנּואעז ןיימ ןיא ןעזעג ּבָאה ךיא :טלײצרעד ןּוא ןּביױהעגנָא
 ןכָארּבעגסױא ןּבָאה למיה ןּופ ןטניװ ריפ יד טשרע ,טכַאנײּב
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 | ןעמוקענסױרַא ןענייז תויח עסיורג ריפ ןּוא* .םי ןסיורג ןפיוא
 / עטשרע יד* ,רערעדנַא רעד ןּופ שרעדנַא ענייא ,םי ןּופ
 / טָאה רעלדָא ןַא ןופ ןעלגילפ ןּוא ,ּבײל ַא יװ ױזַא ןעװעג זיא
 / ןענייז ןעלגילפ עריא זיּב טקיקעג ּבָאה ךיא ;טַאהעג יז
 / ןּופ ןרָאװעג ןּביוהעגפיוא זיא יז ןּוא ,ןרָאװעג טקילפעגסיוא
  ײװצ ףיוא ןרָאװעג טלעטשענקעװַא זיא ןּוא ,דרע רעד
 ריא זיא ןשטנעמ ַא ןּופ ץרַאה ַא ןּוא ,שטנעמ ַא יװ ױזַא סיפ
 6 ויא ,עטײװצ ַא ,היח רעדנַא ןַא ,עו ןוא* .ןרָאװעג ןּבעגעג

 ןרָאװעג טלעטשעג זיא יז ןּוא ,רעּב ַא ּוצ ןכילגעג ןעװעג
 ליומ ריא ןיא ןעװעג ןענייז ןּפיר ירד ןּוא ,טײז ןייא ףיוא
 :טנָאזעג ריא ּוצ ןעמ טָאה ױזַא ןּוא ;רענײצ עריא ןשיװצ
 | ,ןעועג ךיא ּבָאה ךָאנרעד" .ךס ַא שילפ סע ,ףיוא יײטש
 / "צג טָאה יז ןּוא ;טרעּפמעל ַא יװ יװַא ,ערעדנַא ןַא טשרע
 ריפ ןּוא ,ןקּור ריא ףיוא לניופ ַא ןּופ ןעלגילפ ריפ טַאה
 ריא זיא טײקיטלעװעג ןּוא ;טַאהעג היח יד טָאה ּפעק
 ןעננואעז יד ןיא ןעזעג ךיא ּבָאה ךָאנרעד' .ןרָאװעג ןּבעגעג
 / ןּוא ךַאלקערש ,היח עטריפ ַא טשרע ,טכַאנ רעד ןּופ
 ענרעויַא עסיורג ןּוא ;קרַאטש קיטלַאװעג ןּוא ,קידארֹומ
 ,ןלָאמעצ טָאה ןּוא ןסעגעג טָאה יז ;טַאהעג יז טָאה רענייצ
 / יז ןּוא ;סיפ עריא טימ ןטָארטעצ יז טָאה טשער םעד ןּוא
 / ןעצ ןּוא ,ריא רַאפ סָאװ תויח עלַא ןּופ שרעדנַא ןעװעג זיא
 / "רעה יד טכַארטַאּב ךיא ּבָאה* .טַאהעג יז טָאה רענרעה
 -ענסױרַא זיא ,רעניילק ַא ,ןרָאה רעדנַא ןַא טשרע ,רענ
 ! רענרעה עטשרעדָאּפ יד ןּופ ירד ןּוא ,יײז ןשיװצ ןסקַאװ
 ױזַא ןגיוא ,עז ןּוא ;םיא רַאפ ןּופ ןרָאװעג ןסירענסיוא ןענייז
 ןקיזָאדמעד ןיא ןעװעג ןענייז ןשטנעמ ַא ןּופ ןגיוא יד יװ
 / ּבָאה ךיא' .סיורג טדערעג טָאה סָאװ לױמ ַא ןּוא ,ןרָאה
 טקּוקעג
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 ,טלעטשעגפיוא ןעמ טָאה ןענָארט זיּב
 ;טצעועג ךיז טָאה רעטגָאטַאּבטלַא ןַא ןּוא
 ,יינש רעסיײװ יװ ןעװעג זיא שוּבלמ ןייז
 ;לָאװ ערעטיול יו ּפָאק ןייז ןּופ רָאה יד ןּוא
 ,רעייפ ןעמַאלפ ןעװעג זיא ןָארט ןייז
 .רעייפ קידענערּב ,ןּופרעד רעדער יד

 ,טמָארטשענסױרַא טָאה רעייפ ךייט ַאיי
 ;םיא רַאפ ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא ןּוא
 ,טנידַאּב םיא ןּבָאה טנזיוט לָאמ טנזיוט
 םיא רַאפ ןענייז טנזיוט ןעצ לָאמ טנזיוט ןעצ ןּוא

 ;ןענַאטשעג
 ,ןסעזעג זיא ןיד-תיּב ַא
 .טנפעעג ןעװעג ןעניײז רעכיּב ןּוא

 יד ןּופ לוק םעד ןגעװ ןּופ טקּוקעג לָאמסנעד ךיא ּבָאה;י -
 ּבָאה ךיא-טדערעג טָאה ןרָאה רעד סָאװ רעטרעװ עסיורג
 זיא ּבײל ריא ןּוא ,ןרָאװעג טײטעג זיא היח יד ויּב טקּוקעג
 דנַארּב םּוצ ןרָאװעג ןּבענעגרעּביא ןּוא ,ןרָאװעג טניליטרַאפ
 יּפָא ןעמ טָאה תויח עקירעּביא יד ןּופ ןּואי .רעייפ ןּופ
 ןּופ גנורעגנעלרַאפ ַא רעּבָא ,טיײקיטלעװעג רעײז ןָאטעג
 .העש ןּוא טײצ ַא זיּב ןרָאװעג ןּבעגעג ײז זיא ןּבעל

 ,טכַאנ רעד ןּופ ןעגנּואעז ןיא ןעזעג ּבָאה ךיא*
 למיה ןּופ סנקלָאװ ףיוא טשרע
 ,דניקנשטנעמ ַא יװ יװַא ןעמּוקעגנָא זיא
 ,טכיירגרעד רע טָאה ןטגָאטַאּבטלַא םעד ויּב ןּוא
 .םיא רַאפ טכַארּבעג םיא טָאה עמ ןּוא

 ,טײקיטלעװעג ןרָאװעג ןּבעגעג זיא םיא ןּוא;*
 ,הכּולמ ןּוא ,דובּכ ןּוא
 ,תונֹושל ןּוא ,תומּוא ,רעקלעפ עלַא זא
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 ;םיא ּוצ ןעניד ןלָאז
 סָאװ ,טײקיטלעװעג עקיּבײא ןַא טײקיטלעװעג ןייז

 ,טינ טײגרַאפ
 .טרעטשעצ טינ טרעװ סָאװ ַאזַא ,הכּולמ ןייז ןּוא
 ןיא טימעג ןיימ ןרָאװעג טּבירטַאּב ,לאינד ,רימ זיאי*

 .ןקָארשעג ךימ ןּבָאה ּפָאק ןיימ ןּופ ןעגנּואעז יד ןּוא ,ּבײל
 ןענַאטשעג ןענייז סָאװ יד ןּופ םענייא ּוצ טנענעג ךיא ּבָאהְײ*
 םעד ןגעװ טייקיטכיר יד טנערפעג ּבָאה ךיא ןּוא ,יײּברעד
 טכַאמעג ךימ טָאה ןּוא ,טלײצרעד רימ טָאה רע ןּוא ,םעלַא
 ,תויח עסיורג עקיזָאדיד :ןכַאז יד ןּופ ןורתיּפ םעד ןסיװ
 ןייטשפיוא ןלעװ סָאװ םיכלמ ריפ ןענייז ,ריפ ןענייז סָאװ
 ןטסכעה םעד ןּופ עקילײה יד רעּבָא* .דרע רעד ףיוא
 יד ןטלַאה ןלעװ ײז ןּוא ,הכּולמ יד ןעמענרעּביא ןלעװ
 -סנעד* ןטײקיּבײאקיּביײא ויּב ןּוא טײקיּביײא זיּב הכּולמ
 רעד ןגעװ טייקיטכיר יד ןסיװ טלָאװעג ךיא ּבָאה לָאמ
 ןעמעלַא יז ןּופ שרעדנַא ןעװעג זיא סָאװ ,היח רעטריפ
 ,ןוייַא ןּופ ןעװעג ןענייז רעניײצ עריא סָאװ ,קידארֹומ רעייז-
 ,ןלָאמעצ ,ןסענעג טָאה סָאװ ,רעּפּוק ןּופ לגענ עריא ןּוא
 ןגעװ ןּוא" ;סיפ עריא טימ ןטָארטעצ טשער םעד ןּוא
 ןרעדנַא םעד ןּוא ,ּפָאק ריא ףיוא סָאװ רענרעה ןעצ יד
 ןופ ןלַאפעגסױרַא ןענייז ירד ןּוא ,ןסקַאװעגסױא זיא סָאװ
 ןּוא ,ןגיױא טַאהעג טָאה סָאװ ןרָאה ןקיזָאדמעד--םיא רַאפ
 ןעװעג זיא ןעזסיוא ןייז ןּוא ,סיורג טדערעג טָאה סָאװ ליומ ַא
 "רעד יװ ןעזעג ּבָאה ךיא** .םירבח ענייז ןּופ יװ רעסערג
 ,עקילײה יד טימ המחלמ ַא טכַאמעג טָאה ןרָאה רעקיזָאד
 זיא רעטנָאטַאּבטלַא רעד ויּבי ;ןעמּוקענייּב יז זיא ןּוא
 ןופ עקילײה יד ןרָאװעג ןּבעגעג זיא טכער ןּוא ,ןעמּוקעג
 הכּולמ יד ןּוא ,ןעמּוקעג זיא טייצ יד ןּוא ,ןטסכעה םעד
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 :טגָאועג יװַא רע טָאה= .עקילײה יד ןעמּונרַאפ ןּבָאה
 ףיוא ןייז טעװ הכולמ עטריפ ַא :ןטײטַאּבו היח עטריפ יד
 ןּוא ,תוכּולמ עלַא ןּופ שרעדנַא ןייז טעװ סָאװ ,דרע רעד
 ןטערטעצ יז טעװ ןּוא ,דרע עצנַאג יד ןרעצרַאפ טעװ יז
 -רעד ןּופ :ןטײטַאּב} רענרעה ןעצ יד ןּוא** .ןלָאמעצ ןּוא
 ךָאנ ןּוא ,םיכלמ ןעצ ןייטשפיוא ןלעװ הכּולמ רעקיזָאד
 ןיז טעװ רע ןּוא ,יײז ךָאנ ןייטשפיוא טעװ רערעדנַא ןַא
 רע טעװ םיכלמ ײרד ןּוא ,עקידרעירפ יד ןּופ שרעדנַא
 טעװ ןטסכעה םעד ןגעקַא רעטרעװ ןּוא= .ןפרַאװּפָארַא
 רע טעװ ןטסכעה םעד ןּופ עקילײה יד ןּוא ,ןדער רע
 ןוא ןטײצ יד ןרעדנע ּוצ ןטכַארט טעװ רע ןּוא ,ןרעטַאמ
 ,טנַאה ןייז ןיא ןרעװ ןּבעגעגרעּביא ןלעװ יז ןּוא ;ץעזעג סָאד
 "תיּב ַא רעּבָא* .טײצ עּבלַאה ַא ןּוא ןטײצ ןּוא טײצ ַא זיּב
 ,ןעמענקעװַא ןעמ טעװ טײקיטלעװעג ןייז ןּוא ,ןציז טעװ ןיד
 .ףוָס ןויּב ןעננערּברעטנוא ןּוא ןגיליטרַאפ ּוצ יז ידּכ
 טיײקסיורג יד ןּוא ,טײקיטלעװעג יד ןּוא ,הכּולמ יד ןּואי
 ןּבעגעגרעּביא טעװ ,למיה ןצנַאג ןרעטנּוא ןכײרניניק יד ןּופ
 רעײז ;ןטסכעה םעד ןּופ עקילײה ןּופ קלָאפ םעד ּוצ ןרעװ
 רעקיטלעװעג עלַא ןּוא ,הכּולמ עקיּבייא ןַא ןייז טעװ הכּולמ
 - .יײז ּוצ ןכרָאהעג ןּוא ןעניד ןלעװ

 ,לאינד ,ךימ .ךַאז רעד ןּופ ףוָס רעד זיא ןענַאד ויי
 טָאה ּברַאפ ןיימ ןּוא ,ןקָארשעג רעייז תונויער ענײמ ןּבָאה
 ןיא ןטלַאהַאּב ךַאז יד ּבָאה ךיא ןּוא ,ןטיּבעג רימ ףיוא ךיז
 .ןצרַאה ןיימ

 ךיז טָאה הכּולמ סרַצַאשלַּב ךלמ ןּופ רָאי ןטירד ןיא' ח
 סָאװ םעד ךָאנ ,לאינד רימ ּוצ ,רימ ּוצ ןזיװַאּב גנואעז ַא

 ןעזעג ּבָאה ךיא ןּוא* .ּבַײהנָא ןיא ןויװַאּב רימ ּוצ ךיז טָאה
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 - ןיא ןעװעג ךיא ןיּב ,ןעועג סע ּבָאה ךיא זַא ןּוא-גנּואעז ַא ןיא
 ּבָאה ךיא-םָליֵע הנידמ רעד ןיא ,ןֵשּוש טָאטשטּפױה רעד
 .יַלּוא םָארטש םעד יב ןיּב ךיא יװ ,גנּואעז ַא ןיא ןעזעג
 קוק ַא ּבָאה ןּוא ,ןגיוא עניימ ןּביױהעגפיוא ּבָאה ךיא ןּוא*
 רע ןּוא ,םָארטש םעד רַאפ טייטש רעדיװ ַא טשרע ,ןָאטעג
 ,עכיוה ןענייז רענרעה ײװצ יד ןּוא ,רענרעה ײװצ טָאה
 רערעכעה רעד ןּוא ,ןטײװצ ןּופ רעכעה זיא רענייא ןּוא
 || םעד ןעועג ךיא ּבָאה* .טצעלּוצ ןסקַאװעגסױרַא זיא
 || ןּוא ,םורָד ּוצ ןּוא ,ןופצ ּוצ ןּוא ,ברעמ ּוצ ןסיוטש רעדיװ
 סע ןּוא ,םיא ןגעקַא ןלעטש טנעקעג טינ ךיז טָאה היח ןייק
 רע ןּוא ;טנַאה ןייז ןּופ ןייז ליצמ לָאז רעװ ןעװעג טינ זיא
 .טסיירנעג ךיז טָאה ןּוא ,ןליװ ןייז טול ןָאטעג טָאה

 -ניצ ַא טשרע ,טכַארטַאּב סָאד ּבָאה ךיא יװ ןּוא*
 ןּופ טכיזעג ןרעּביא טייז-ברעמ ןּופ ןעמּוקעננָא זיא קָאּב
 ;דרע יד טרירעגנָא טינ טָאה רע רעּבָא ,דרע רעצנַאג רעד
 ןשיװצ ןרָאה ןקידװעעונָא ןַא טַאהעג טָאה קָאּב רעד ןּוא
 רעדיװ םעד ּוצ ויּב ןעמּוקעגּוצ זיא רע ןּוא" .ןגיוא ענײז
 ,םָארטש ןרַאפ ןייטש ןעזעג ּבָאה ךיא סָאװ ,רענרעה יד טימ
 ןופ טעּפמיא םעד טימ םיא ףיוא ןפָאלענפױרַא זיא רע ןּוא
 םעד ןָא ןסױטשנָא ךיז ןעזעג םיא ּבָאה ךיא ןּואי .חֹוּכ ןייז
 רע ןּוא ,םיא ףיוא טרעטיּברעד ןעװעג זיא רע ןּוא ,רעדיװ
 עדיײּב ענייז ןכָארּבעצ טָאה ןּוא ,רעדיװ םעד ןגָאלשעג טָאה
 ּוצ חֹוּכ ןייק טַאהעג טינ טָאה רעדיװ רעד ןּוא ;רענרעה
 ןפרָאװעגרעדינַא םיא טָאה רע ןּוא ;םיא רַאפ ןײטשַאּב
 טינ זיא סע ןּוא ,ןטערטעג םיא טָאה ןּוא ,דרע רעד ףיוא
 ןֹוא* .טנַאה ןייז ןּופ רעדיװ םעד ןייז ליצמ לָאז רעװ ןעװעג
 ןייז ןיא רעּבָא ;טסײרגעג רעיײז ךיז טָאה קָאּבנגיצ רעד
 רעסיורג רעד ןכָארּבעגּפָא ךיז טָאה ,טײקרַאטש רעטכער
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 ףיוא ןסקַאװעגסױרַא זיא ריפ ןּופ ןעזסיוא סָאד ןּוא ,ןרָאה !
 .למיה ןּופ ןטניוו ריפ יד ןגעקַא ,טרָא ןייז

 רעניילק ַא ןעגנַאגעגסױרַא זיא יז ןּופ םענייא ןּופ ןּוא?
 ןגעק ןּוא ,םורָד ןגעק סיורג רעײז ןרָאװעג זיא רע ןּוא ,ןרָאה !

 ןרָאװעג זיא רע ןּואי .דנַאל םענייש םעד ןגעק ןּוא ,חרזמ
 ןפרָאװעגּפָארַא טָאה ןּוא ,למיה ןּופ ליח םעד ּוצ זיּב סיורג
 טָאה ןּוא ,ןרעטש יד ןּופ--ליח םעד ןּופ לײט דרע רעד ּוצ
 רע טָאה ליח ןּופ רַאה םעד ּוצ זיּב ןּוא: .ןטערטעצ ייז
 םיא ןּופ זיא ןּברק רעקידנעטש רעד ןּוא ;טסײרגעג ךיז
 םּוטקילײה ןייז ןּופ טרָא רעד ןּוא ,ןרָאװעג ןעמּונעגקעװַא
 -רעּביא זיא ליח רעד ןּוא:* .ןרָאװעג ןפרָאװעגניַא זיא
 ךרּוד ןּברק ןקידנעטש םעד טימ םענייא ןיא ןרָאװעג ןּבעגעג
 רעד ּוצ תמא םעד טרעדיײלשעג טָאה רע ןּוא ;ךערּברַאפ
 ןּוא .טקילנַאּב טָאה ןּוא ןָאטעגפױא טָאה רע ןּוא ,דרע
 ןוא ,טדערעג טָאה רעקילײה ןייא יװ טרעהעג ּבָאה ךיא
 סָאװ ןטנעקַאּבמּוא םעד ּוצ טנָאזעג טָאה רעקילײה ןייא
 םעד ןנעװ גנואעז יד זיא ןענַאװ ויּב ףיוא :טדערעג טָאה
 ,טליורגעצ סָאװ ךערּברַאפ םעד ןּוא ,ןּברק ןקידנעטש
 םּוצ ליח םעד יא םּוטקילײה סָאד יא ןּבעגרעּביא סָאד
 ןּוא טנזיוט ײװצ זיּב :טגָאזעג רימ ּוצ רע טָאה;* ?ןטערטעצ
 טעװ לָאמסנעד ;סנגרָאמירּפ ןּוא ןטנװָא טרעדנּוה ײרד
 .טכער ןייז ּוצ ןעמּוק םּוטקילייה סָאד

 יד ןעועג ּבָאה ,לאינד ,ךיא יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא;*
 רימ ןגעקַא טשרע ,ןײטשרַאפ ּוצ טכוועג ּבָאה ןּוא ,גנּואעז |

 בָאה ךיא ןּואי* .ןַאמ ַא ןּופ ןעזסיוא סָאד יװ ױזַא טייטש
 טָאה רע ןּוא ,יַלּוא ןרעּביא ןשטנעמ ַא ןּופ לוק םעד טרעהעג -

 ּוװ ןּבעל ןעמּוקעגּוצ רע זיא"* .גנואעז יד ןייטשרַאפ ּוצ ,ןקיזָאדמעד ּביג ,לֵאירבַג :טגָאזעג טָאה ןּוא ןפּורעגסױא
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 ךיא ןיּב יװַא ,ןעמּוקעגּוצ זיא רע יװ ןּוא ,ןענַאטשעג ןיּב ךיא
 / טָאה ;םינּפ ןיימ ףיוא ןלַאפעג ןיּב ןּוא ,ןרָאװעג ןקָארשרעד
 םורָאװ ,דניקנשטנעמ ּוד ,ײטשרַאפ :טגָאזעג רימ ּוצ רע
 טָאה רע יװ ןּוא* .גנואעז יד זיא יִץְק ןּופ טײצ רעד רַאפ
 ןיימ ףיוא ןרָאװעג ןפָאלשטנַא ךיא ןיּב ,טדערעג רימ ּוצ
 ךימ טָאה ןּוא ,טרירעגנָא ךימ רע טָאה :דרע רעד ּוצ םינּפ
 ! רע ןּוא* .ןענַאטשעג ןיּב ךיא ּוװ טלעטשעגפיוא רעדיװ
 ! ןיא ןעשעג טעװ סָאװ ןסיװ ךיד ךַאמ ךיא ,עז :טגָאזעג טָאה
 ןופ טײצ רעד רַאפ ויא סָאד םורָאװ ,ןרָאצ םעד ןּופ ףוָס
 ייװצ יד טימ ,ןעזעג טסָאה ּוד סָאװ רעדיװ רעד" .יִזָק
 ןוא** .סֵרָּפ ןּוא יִדָמ ןּופ םיכלמ יד ןענייז סָאד ,רענרעה
 6 רעד ןּוא ;ןִוָי ןופ ךלמ רעד זויא קָאּב רעקירָאה רעד
 / רעד ויא סָאד ,ןגיוא ענייז ןשיװצ סָאװ ןרָאה רעסיורג
 ןייז ףיוא סָאװ רענעכָארּבעצ רעד ןּוא* .ךלמ רעטשרע
 / תוכולמ ריפ :ןטײטַאּבו ריפ ןענַאטשעגפיוא ןעניײז טרָא
 / .טכַאמ ןייז ןָא רעּבָא ,קלָאפ םעד ןּופ ןייטשפיוא ןלעװ
  ןלעװ רעכערּברַאפ יד זַא ,הכּולמ רעײז ןּופ ףוָס ןיא ןּואי
 / ןטייַשרַאּפ ַא טימ ךלמ ַא ןייטשפיוא טעװ ,טריפענסיוא ןּבָאה
 / ןייז ןּוא* .ןטײקיטסיל ףיוא ךיז טַײטשרַאפ סָאװ ,םינּפ
 / ;חֹוּכ םענעגייא ןייז טימ טינ רעּבָא ,סיורג ןייז טעװ טכַאמ
 / ןקילנַאּב טעװ ןּוא ,ןרעטשעצ ךַאלרעדנּוװ טעװ רע ןּוא
 / ןּוא ,עקיטכַאמ יד ןעגנערּבמּוא טעװ רע ןּוא ;ןָאטּפױא ןּוא
 / רע טעװ לכׂש ןייז ךרּוד ןּוא= .עקילײה ןּופ קלָאפ סָאד
 ךיז טעװ רע ןּוא ;טנַאה ןייז ןּופ גּורטַאּב םעד ןיא ןקילגַאּב
 רע טעװ םולש ןּופ ןטימ ןיא ןּוא ,ןצרַאה ןייז ןיא ןסײרג
 טעװ ןרַאה יד ןּופ רַאה םעד ןגעקַא ןּוא ,ליפ ןעגנערּבמּוא
 / ןכָארּבעצ רע טעװ טנַאה סנצימע ןָא רעּבָא ;ןלעטש ךיז רע

 .טייצ-הלּואג יד ,ףוָס רעד *
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 סָאװ סנגרָאמירפ ןּוא ןטנװָא יד ןּופ גנואעז יד ןּוא* .ןרעװ |
 יד טלַאהַאּב ּוד רעּבָא ;תמא זיא ןרָאװעג טגָאזעגנָא זיא |

 .םּורַא געט ליפ ףיוא ויא סָאד םורָאװ ,גנואעז
 ןכָארּבעצ ןעװעג געט ליפ ןיּב ,לאינד ,ךיא ןּואי

 ּבָאה ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא ךיא ןיּב ךָאנרעד ;קנַארק ןּוא
 ַא ןעװעג ןיּב ךיא ןּוא ;ךלמ ןרַאפ טעּברַא יד ןָאטעג
 טינ טָאה רענייק רעּבָא ,גנואעז רעד ןּופ רעטליורגעצ
 .טקרעמענ

 ןּופ ׁשֹורַוׁשַחַא ןּופ ןּוז םעד טשֶוָירְד ןּופ רָאי ןטשרע ןיאי
 ַא רַאפ ןרָאװעג טכַאמעג זיא סָאװ ,יַדָמ ןּופ םַאטשּפָא םעד

 רָאי ןטשרע ןיא* ,םידׂשַּכ יד ןּופ ךיירגיניק םעד רעּביא ךלמ
 םירפס יד ןיא טקּוקעגכָאנ ,לאינד ,ךיא ּבָאה ,הכּולמ ןייז ןּופ
 ןעװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד סָאװ ןרָאי יד ןּופ לָאצ יד
 םִיַלָשּורי ןּופ תוברּוח יד ףיוא ןליפרעד ּוצ ,איבנה הָימרִי ּוצ
 טָאג ּוצ םינּפ ןיימ טרעקעג ּבָאה ךיא ןּוא* .רָאי קיצעּביז-
 ,ןטסַאפ טימ השקּב ַא ןּוא הליפּת ַא ןטעּב ּוצ ,רַאה םעד
 הוהי ּוצ ןעװעג ללּפתמ ּבָאה ךיא ןּוא* .שַא ןּוא קַאז ןּוא
 :טגָאזעג ּבָאה ןּוא ,ןעװעג הדוװתמ ךימ ּבָאה ןּוא ,טָאג ןיימ
 ,טָאג רעקיטכרָאפ ןּוא רעסיורג ּוד ,טָאג ךיד טעּב ךיא
 םיא ןּבָאה סָאװ יד ּוצ דָאנעג יד ןּוא דנּוּב םעד טיה סָאװ
 ,טקידניזעג ןּבָאה רימ* ,טָאּבעג ענייז ןטיה סָאװ יד ּוצ ןּוא ,ּביל
 ,טקינעּפשרעדיװ ןּוא ,ןָאטעג סטכעלש ןּוא ,ןכָארּברַאפ ןּוא
 ;ןצעועג עניײד ןּוא טָאּבעג ענייד ןּופ טרעקעגּפָא ךיז ןּוא
 ,םיאיבנ יד טכענק ענייד ּוצ טרעהעגּוצ טינ ןּבָאה רימ ןּוא;
 ,םיכלמ ערעודנוא ּוצ ןעמָאנ ןייד ןיא טדערעג ןּבָאה סָאװ
 ןצנַאג םעד ּוצ ןּוא ,ןרעטלע ערעזדנוא ןּוא ,ןרַאה ערעודנּוא
 ,טײקיטכערעג יד זיא ,טָאג ,ריד ּוצי .דנַאל ןּופ קלָאפ
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 יד ּוצ-םינּפ ןּופ דנַאש יד גָאט ןקיטנײה זיא זדנּוא ּוצ ןּוא
 ןּוא ,םִיַלָׁשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב יד ּוצ ןּוא ,הדּוהי ןּופ רענעמ
 | רעדנעל עלַא ןיא ,עטײװ יד ןּוא עטנָאנ יד ,לארׂשי ץנַאג ּוצ
 | גנושלעפ רעד ןגעוו ןּופ ,ןיהַא ןסיוטשרַאפ ײז טסָאה ּוד סָאװ
 יד זיא ודנּוא ּוצ ,טָאג- .ריד ןָא טשלעפעג ןּבָאה יז סָאװ
 ,ןרַאה ערעזדנוא ּוצ ,םיכלמ ערעודנּוא ּוצ ,םינּפ ןּופ דנַאש
 ּוצ טקידניזעג ןּבָאה רימ לײװ ,ןרעטלע ערעזדנוא ּוצ ןּוא
 יד ןּוא גנּומירַאּברעד יד זיא רַאה רעודנּוא טָאג ײּב" .ריד
 ,םיא ןָא טקינעּפשרעדיװ ןּבָאה רימ םורָאװ ;גנּוּבעגרַאפ
 רעודנּוא הוהי ןּופ לוק םעד ּוצ טרעהענּוצ טינ ןּבָאה רימ ןּוא!י
 טגײלעגקעװַא טָאה רע סָאװ ,ןעגנונרעל ענייז ןיא ןייג ּוצ ,טָאג
 .םיאיבנ יד טכענק ענייז ןּופ טנַאה רעד ךרּוד זדנוא רַאפ
 ןּוא ,הרֹוּת ןײד ןטערטעגרעּביא ןּבָאה לארׂשי ץנַאג ןּואיי
 זדנּוא ףיוא ןּוא ,לוק ןייד ּוצ ןרעהּוצּוצ טינ ,טרעקענּפָא ךיז
 טײטש סָאװ העּובׁש יד ןּוא הללק יד ןרָאװעג ןסָאגעגסױא זיא
 ,טָאג ןּופ טכענק םעד השמ ןּופ הרֹוּת רעד ןיא ןּבירשעג
 םייקמ טָאה רע ןּוא;* .םיא ּוצ טקידניזעג ןּבָאה רימ לײװ
 ןּוא ,זדנוא ןגעװ טדערעג טָאה רע סָאװ ,טרָאװ ןייז ןעװעג
 ּוצ ,טּפשמעג זדנּוא ןּבָאה סָאװ םיטפֹוש ערעזדנּוא ןגעװ
 ןעשעג טינ זיא סָאװ ,זיּב סיורג ַא ודנוא ףיוא ןעגנערּב
 .םִיַלָשּורי ּוצ ןעשעג זיא סע יװ ױזַא למיה ןצנַאג ןרעטנּוא
 זיא ,ןהשמ ןּופ הרֹוּת רעד ןיא ןּבירשעג טײטש סע יװ ױװַא:*
 רימ רעּבָא ;ודנּוא ףיוא ןעמּוקעג זייּב עצנַאג עקיזָאדסָאד
 ּוצמּוא ךיז ידּכ ,טָאג רעזדנּוא הוהי רַאפ ןטעּבעג טינ ןּבָאה
 .תמא ןײד ןיא ןגילק ּוצ ךיז ןּוא ,דניז ערעזדנּוא ןּופ ןרעק
 סע טָאה ןּוא ,זיּב םעד ףיוא טסַאּפעגפױא טָאה טָאג ןּוא;*
 זיא טָאג רעודנּוא הוהי םורָאװ ,זדנּוא ףיוא טכַארּבעג
 ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ןעגנואּוט ענייז עלַא ןיא טכערעג
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 ,דנּוצַא ןּוא** .לוק ןייז ּוצ טרעהענּוצ טינ ןּבָאה רימ ןּוא
 קלָאפ ןײד ןגױצעגסױרַא טסָאה סָאװ ּוד ,טָאג רעזדנּוא הוהי
 טכַאמעג ריד ןּוא ,טנַאה רעקרַאטש ַא טימ םִיַרצִמ דנַאל ןּופ !

 ,טקידניזעג ןּבָאה רימ-גָאט ןקיטנייה ףיוא יװ ױװַא ןעמָאנ ַא
 עניײד עלַא טול ,טָאג" .ןָאטעג סטכעלש ןּבָאה רימ !

 סעּכ ןײד ןרעקּפָא ךיז ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז ,ןטײקיטכערעג
 ןקילײה ןײד ,םִיַלָשּורי טָאטש ןייד ןּופ ןרָאצמירג ןייד ןּוא
 יד ןגעװ ןּופ ןּוא ,דניז ערעזדנּוא ןגעװ ןּופ םורָאװ ,גרַאּב
 ןיד ןּוא םִיַלָשּורי זיא ,ןרעטלע ערעודנּוא ןּופ ןכערּברַאפ
 ןוא .עקימּורַא ערעזדנּוא עלַא ײּב דנַאש ּוצ קלָאּפ
 ,טכענק ןייד ןּופ הליפּת יד ּוצ רעה ,טָאג רעודנּוא ,דנּוצַא
 -רַאפ ןיד ףיוא םינּפ ןיד טכײלרעד ןּוא ,השקּב ןייז ןּוא
 ןיד ,טָאג ןיימ ,גייני* .ןגעװ סטָאג ןּופ םּוטקילײה ןטסיװ
 ערעזדנּוא עז ןּוא ,ןגױא ענד ןפע ,רעה ןּוא ,רעיוא
 ףיוא טרעװ ןעמָאנ ןיײד סָאװ טָאטש יד ןּוא ,ןעננּוטסיװרַאפ
 ןטיײקיטכערעג ערעודנוא ןגעװ ןּופ טינ םורָאװ ,ןפּורעג ריא
 ןופ טרעיינ ,השקּב רעודנּוא ריד רַאפ ןלַאפ רימ ןכַאמ
 ,ּבינרַאפ ,טָאג ,רעה ,טָאג* .גנּומירַאּברעד סיורג ןיײד ןגעװ
 ,ןגעװטעניײד ןּופ ;ןעמַאז טינ טסלָאז ,ּוט ןּוא םענרַאפ ,טָאג
 טָאטש ןייד ףיוא ןפּורעג טרעװ ןעמָאנ ןײד םורָאװ ,טָאג ןיימ
 .קלָאפ ןיײד ףיוא ןּוא

 ךיז ןיּב ןּוא ,ללּפתמ ןיּב ןּוא ,ךָאנ דער ךיא יװ ןּוא*"
 ,לארׂשי קלָאפ ןַײמ ןּופ דניז יד ןּוא ,דניז עניימ ףיוא הדוותמ
 ןגעװ ןּופ ,טָאג ןיײמ הוהי רַאפ השקּב ןַימ ןלַאפ ךַאמ ןּוא
 ןיא ךָאנ דער ךיא יװ*י-טָאג ןיימ ןּופ גרַאּב ןקילײה םעד
 ןעזעג ּבָאה ךיא סָאװ ,לַאירבַנ ןַאמ רעד זיא יװַא ,טעּבעג
 ,ןעילפ ּוצ קידעילפ ןעמּוקעג ,ּבײהנָא ןיא גנואעז רעד ןיא
 .ןּברק-טנװָא ןּופ טיײצ רעד םּורַא ,טרירעגנָא ךימ טָאה ןּוא
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 / רימ טימ טָאה ןּוא ,ןיײטשרַאפ ּוצ ןּבעגעג טָאה רע ןּואיי
 -סױרַא דנוצַא ןיּב ךיא ,לאינד :טגָאזעג טָאה ןּוא ,טדערעג
 םייּב= .טײקידנַאטשרַאפ ןיא ןגילק ּוצ ךיד ןעמּוקעג
 ! ןיּב ךיא ןּוא ,טרָאװ ַא סױרַא זיא השקּב ןיד ןּופ ּבײהנָא
 | םּורד ;טּבילַאּב טסיּב ּוד םורָאװ ,ןגָאז ּוצ סע ןעמּוקעג
 / קיצעּבױי+ .גנואעז יד ײטשרַאפ ןּוא ,טרָאװ סָאד טכַארטַאּב
 ןוא קלָאפ ןיד ףיוא ןרָאװעג רנ ןענייז ןכָאװ !ירָאינ
 6 םעד ןדנעלרַאפ ּוצ ידּכ ,טָאטש רעקילײה ןייד ףיוא
 / ףיוא ןייז רּפכמ ןּוא ,אטח םעד ןגיליטרַאפ ןּוא ,ךערּברַאפ
 / -ַאּב ןוא ,טײקיטכערעג עקיּבײא ןעגנערּב ןּוא ,דניז רעד
 יַשדק םעד ןּבלַאז ןּוא ,תואיבנ יד ןּוא גנואעז יד ןעלגיז
 םעד ןּופ זַא ,ןײטשרַאפ ןּוא ןסיװ טסלָאז ןּוא* .םישדק
 ,םִיַלָשּורי ןעיוּבוצפיוא רעדיװ ,טרָאװ םעד ןּופ גנַאגסױרַא
 ײװצ ןּוא ,ןכָאװ ןּביז ןעניײז ,טשריפ ןטּבלַאזעג םעד ויּב
 טימ ,טיוּבעגפיוא ןייז רעדיװ יז טעװ ןכָאװ קיצכעז ןּוא
 ןוא* .ןטײצ עטקירדעג ןיא רעּבָא ,סנּבָאר} ןּוא קרעמ
 ַא ןרעװ ןטינשרַאפ טעװ ,ןכָאװ קיצכעז ןּוא ײװצ יד ךָאנ
 טָאטש יד ןּוא ;ןּבײלּב טינ טעװ םיא ןּופ ןּוא ;רעטּבלַאועג
 ַא ןופ קלָאפ סָאד ןרעטשעצ טעװ םוטקילײה סָאד ןּוא
 ;גנּוצײלפ טימ ןייז טעװ ףוָס ןייז ןּוא :ןעמּוק טעװ סָאװ טשריפ
 ןרָאװעג רוגנ ןענַײז המחלמ רעד ןּופ ףוָס םּוצ זיּב ןּוא
 דנּוּב ןקרַאטש ַא ןכַאמ טעװ רע ןּוא= .ןעגנּוטסיװרַאפ
 רע טעװ ךָאװ עּבלַאה ַא ןּוא ;ךָאװ ןייא רַאפ ליפ טימ
 ףיוא ןּוא ;רעפּפָאזײּפש ןּוא רעפּפָאטכַאלש ןרעטשרַאפ
 -רַאפ רעד ןעמּוק טעװ ןטײקידרעװמּוא ןּופ לגילפ םעד
 ןסָאגעגסױא טעװ רוג ַא ןּוא גנודנעלרַאּפ ַא זיּב שזַא ,רעטסיװ
 .רעטסיװרַאפ םעד ףיוא ןרעװ
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 זיא סֵרָּפ ןופ ךלמ םעד ׁשֶרֹוּכ ןּופ רָאי ןטירד ןיאי ל
 ןעמָאנ ןייז סָאװ ,ןלאינד ּוצ טרָאװ ַא ןרָאװעג טקעלּפטנַא =

 ןעװעג זיא טרָאװ סָאד ןּוא ;רַצַאשטלַּב ןרָאװעג ןפהרעג זיא |
 טכַארטַאּב טָאה רע ןּוא ;טײצ רעגנַאל ַא ןגעװ ןּוא ,תמא |

 .גנּואעז יד ןענַאטשרַאפ טָאה ןּוא ,טרָאװ סָאד
 ירד טרעורטעג ,לאינד ,ךיא ּבָאה געט ענעי ןיא? |

 ןּוא ,ןסעגעג טינ ךיא ּבָאה וײּפש עקיטסול;* .טײצ ןכָאװ
 ןּבלַאז ןּוא ,ליומ ןיימ ןיא ןעמּוקעג טינ זיא ןײװ ןּוא שיילפ
 ירד ןרָאװעג לּופ ןענייז סע זיּב ,טּבלַאזעג טינ ךיז ךיא ּבָאה
 ןטשרע ןּופ גָאט ןטסקיצנַאװצ ןּוא ריפ ןיא ןּוא* .טײצ ןכָאװ
 סָאד ,ךייט ןסיורג ןּופ גערּב םייּב ןעװעג ןיּב ךיא ןעוו ,שדֹוח
 ּבָאה ןּוא ,ןגיױא ענײמ ןּביוהעגפיוא ךיא ּבָאה* ,לקָדִח ויא
 ענייז ןּוא ,ןענייל ןיא טדײלקעגנָא ןַאמ ַא טשרע ,ןעזעג
 ּבײל ןייז ןּוא* ,זָפּוא ןּופ דלָאג טימ טרּוגעגמּורַא ןדנעל
 ןופ ןעזסיֹוא סָאד יװ יױװַא םינּפ ןייז ןּוא ,ןײטשדלָאג יװ יװַא
 ענייז ןּוא ,רעייפ ןעמַאלפ יװ ױזַא ןגיוא ענייז ןּוא ,ץילּב
 ןקנַאלּב ןּופ קילּבנָא רעד יװ ױװַא סיפ ענייז ןּוא סמערָא
 לוק רעד יװ יװַא רעטרעװ ענייז ןּופ לוק רעד ןּוא ,רעּפּוק
 ,גנואעז יד ןעזעג ּבָאה ןײלַא ,לאינד ,ךיא ןּוא* .הנחמ ַא ןּופ
 ,גנּואעז יד ןעועג טינ ןּבָאה רימ טימ סָאװ ןשטנעמ יד רעּבָא
 ןענייז ײז ןּוא ,ןלַאפעג יז ףיוא זיא שינרעטיצ עסיורג ַא רָאנ
 ,ןײלַא ןּבילּבעג ךיא ןיּב* .ןטלַאהַאּב ּוצ ךיז ןפָאלטנַא
 רימ ןיא ןּוא ,גנואעז עסיורג עקיזָאדיד ןעזעג ּבָאה ךיא ןּוא
 ףיוא ךיז טָאה ּברַאפ ןיימ םורָאװ ,חֹוּכ ןייק ןּבילּבעג טינ זיא
 טַאהעג טינ רעמ ּבָאה ךיא ןּוא ,ןטיּבעג ךַאלקערש רימ
 ענייז ןּופ לוק םעד טרעהעג ּבָאה ךיא ןּוא" .חֹוּכ ןייק
 ענייז ןּופ לוק םעד טרעהעג ּבָאה ךיא יװ ןּוא ;רעטרעװ
 ,םינּפ ןיימ ףיוא ןרָאװעג ןפָאלשטנַא ךיא ןיּב יװַא ,רעטרעװו
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 ךימ טָאה טנַאה ַא טשרע" .דרע רעד ּוצ םינּפ ןיימ טימ
 ןּוא ינק עניימ רַאפ טלסײרטעג ךימ טָאה ןּוא ,טרירעגנָא
 ,לאינד :טנָאזעג רימ ּוצ טָאה רע ןּואי* .ןכעלפטנַאה עניימ
 דער ךיא סָאװ רעטרעװ יד ײטשרַאפ ,ןַאמ רעטּבילַאּב ּוד
 םורָאװ ,ןענַאטשעג טסיּב ּוד ּוװַא ףיוא ייטש ןּוא ,ריד ּוצ
 טימ טָאה רע יװ ןּוא .ריד ּוצ ןרָאװעג טקישעג דנּוצַא ןיּב ךיא
 ןענַאטשעגפיױא ךיא ןיּב ,טרָאװ עקיזָאדסָאד טדערעג רימ
 טסלָאז :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה רע ןּוא* .טיײהרעקידנרעטיצ
 ןָא גָאט ןטשרע םעד ןּופ םורָאװ ,לאינד ,ןּבָאה ארֹומ טינ
 ךיז ןּוא ,ןייטשרַאפ ּוצ ץרַאה ןייד ןּבעגעגּפָא טסָאה ּוד סָאװ
 טרעהעג רעטרעװ עניײד ןענייז ,טָאג ןייד רַאפ ןקינײּפ ּוצ
 .רעטרעװ ענַײד ןגעװ ןּופ ןעמּוקעג ןיּב ךיא ןּוא ,ןרָאװעג
 טלעטשעג ךיז טָאה סֵרָּפ תוכלַמ ןּופ רַׂש רעד רעּבָאי*
 ,לֵאָכיִמ ,עז רעּבָא ,געט קיצנַאװצ ןּוא ןייא רימ ןגעקַא
 .ףליה ּוצ ןעמּוקעג רימ זיא ,םירָׂש עטשרע יד ןּופ רעניײא
 .סֵרָּפ ןּופ םיכלמ יד יּב ןּבילּברַאפ ןטרָאד ךיא ןיּב ױזַא
 טעװ סָאװ ןיײטשרַאפ ּוצ ןּבעג ריד ןעמּוקעג ןיּב ךיא ןּואיי
 זיא סָאד םורָאװ ;געט יד ןּופ ףוָס ןיא קלָאפ ןײד ּוצ ןעשעג
 : .טייצ ַא ףיוא גנּואעז ַא ךָאנ

 עקיזָאדיד יװ ױזַא רימ ּוצ טדערעג טָאה רע יװ ןּוא*
 ,דרע רעד ּוצ םינּפ ןיװמ טרעקעג ךיא ּבָאה ױזַא ,רעטרעװ
 טלַאטשעג ַא יװ ױזַא טשרע** .ןרָאװעג טמּוטשנַא ןיּב ןּוא
 ןּוא ,ןּפיל יד ףיוא טרירעגנָא ךימ טָאה רעדניקנשטנעמ ןּופ
 ןוא טדערעג ּבָאה ךיא ןּוא ,ליומ ןיימ טנפעעג ּבָאה ךיא
 ,רַאה ןיימ :רימ ןגעקַא ןענַאטשעג זיא סָאװ םעד ּוצ טגָאועג
 ךיא ןּוא ,רימ ףיוא ןעמּוקעג ןעײװ ןענייז גנואעז רעד ןּופ
 טכענק רעקיוָאדרעד ןעק יװ ןּואי" .חֹוּכ ןייק טינ רעמ ּבָאה
 ןיא זַא ,םעניימ רַאה ןקיזָאדמעד טימ ןדער רַאה ןַײמ ןּופ
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 ןייק ןּוא ,חֹוּכ ןייק טלעטשענּפָא טינ דנּוצַא ךיז טָאה רימ
 רעדיװ ךימ טָאה= ?ןּבילּבעג טינ רימ ןיא זיא םעטָא

 טָאה רע ןּוא ,ןשטנעמ ַא ןּופ ןעזסיוא סָאד יװ ױזַא טרירעגנָא !
 ארֹומ טינ טסלָאז :טנָאזעג טָאה רע ןּוא .טקרַאטשעג ךימ !

 ײז ןּוא קרַאטש יז !ריד ּוצ דירפ !ןַאמ רעטּבילַאּב ,ןּבָאה
 ךיא ןיּב יװַא ,טדערעג רימ ּוצ טָאה רע יװ ןּוא !קרַאטש

 רַאה ןיימ לָאז :טגָאזעג ּבָאה ךיא ןּוא ,ןרָאװעג טקרַאטשעג |
 .טגָאזעג רע טָאה* .טקרַאטשעג ךימ טסָאה םורָאװ ,ןדער

 לעװ דנּוצַא ןּוא ?ריד ּוצ ןעמּוקעג ןיּב ךיא סָאװ ןגעװ ּוטסײװ |

 ;סֵרָּפ ןּופ רַׂש םעד טימ ןטלַאה ּוצ המחלמ ןרעקמּוא ךיז ךיא
 .ןָוָי ןּופ רַׂש רעד ןעמּוקנָא טעװ טָא ,סױרַא ײג ךיא יװ ןּוא
 םעד ןיא טנכײצרַאפ זיא סָאװ ןגָאז ריד לעװ ךיא רעּבָאיי
 ןגעקַא רימ טימ טינ טלַאה רענייק ןּוא .תמא ןּופ ץפירשעג
 רעּבָא אי .לֵאָכימ רַׂש רעײַא זיױלּב רָאנ ,עקיזָאדיד
 ןענַאטשעגפיוא ,יַדָמ ןּופ שְוָירְד ןּופ רָאי ןטשרע ןיא ,ןיּב ךיא
 -.םיא ּוצ טײקרַאטש ַא רַאפ ןּוא טלַאהנָא ןַא רַאפ

 ךָאנ ,עז .תמא םעד ןגָאזנָא ריד ךיא לעװ דנּוצַא ןּואי
 רעטריפ רעד ןּוא ,סֵרָּפ ןּופ ןייטשפיוא ןלעװ םיכלמ ײרד
 רע לײװ ןּוא ;עלַא ןּופ רעמ תורישע סיורג ןגָאמרַאפ טעװ
 ןקעװרעד רע טעװ ,תורישע ןייז ךרוד ןייז קרַאטש טעװ
 טעװ רוּביג ַא ךלמ ַא ןּוא* .ןְוִי תוכלַמ ןגעקַא ןעמעלַא

 ,טײקיטלעװעג סיורג ַא ןקיטלעװעג טעװ ןּוא ,ןיײטשפיוא -
 ,ןייטשפיוא טעװ רע זַא ןּואי .ןליװ ןייז טול ןָאט טעװ ןּוא
 ןרעװ טלײטעצ טעװ ןּוא ,ןרעװ ןכָארּבעצ הכּולמ ןייז טעװ
 ,רעמּוקכָאנ ענייז ּוצ טינ רעּבָא ,למיה ןּופ ןטניװ עלַא ּוצ
 ;טקיטלעװעג טָאה רע סָאװ טײקיטלעװעגןייזיװ ױזַא טינ ןּוא
 רַאפ ןּוא ,ןרעװ טלצרָאװעגסױא טעװ הכּולמ ןייז םורָאװ

 .עקיזָאדיד רַאפ טינ ,ערעדנַא -
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 ! רעּבָא ,קרַאטש ןרעװ טעװ םורָד ןּופ ךלמ רעד ןּוא*
 | ןּוא ,םיא רעּביא ןקרַאטש ךיז טעװ ןרַאה ענײז ןּופ רענייא
 ןייז ןײז טעװ טײקיטלעװעג סיורג ַא ;ןקיטלעװעג טעװ
 .טײקיטלעװעג

 ןוא ;ןטּפעהַאּב ךיז יז ןלעװ ןרָאי יד ןּופ ףוָס ןיא ןּוא*
 םעד ּוצ ןעמּוק טעװ םורָד ןּופ ךלמ םעד ןּופ רעטכָאט יד
 ןריאנ רעּבָא ,ךיײלנסיוא ןַא ןכַאמ ּוצ ידּכ ,ןופצ ןּופ ךלמ
 םערָא ןייז ןּוא רע ךיוא ;טכַאמ יד ןטלַאהנָא טינ טעװ םערָא
 ,טכַארּבעג יז ןּבָאה סָאװ יד ןּוא ,יז ןּוא ;ןײטשַאּב טינ טעװ
 ןטלַאהעג טָאה סָאװ רעד ןּוא ,ןרָאּבעג יז טָאה סָאװ רעד ןּוא
 .ןטײצ ענעי ןיא ,ןרעװ ןּבעגעגרעּביא ןלעװ ,ריא טימ

 ןעלצרָאװ עריא ןּופ ךַאלטיר יד ןּופ רענייא רעּבָאי
 ןפיוא ןעמּוק טעװ רע ןּוא ,טרָא ןייז ףיוא ןייטשפיוא טעװ
 ךלמ םעד ןּופ גנוטסעפ רעד ןיא ןײננײרַא טעװ ןּוא ,ליח
 .ןעמּוקייּב טעװ ןּוא ,ײז ןגעק ןריפסיוא טעװ רע ןּוא ,ןופצ ןּופ
 ,ןצעג ענעסָאגעג ערעײז טימ ,רעטעג ערעײז ךיוא ןּואי
 טעװ ,דלָאג ןּוא רעּבליז ןּופ םילּכ עקיטסּולג ערעײז טימ
 טעװ רע ןּוא ;םִיַרצִמ ןייק טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןעננערּב רע
 רע ןּוא"* .ןופצ ןּופ ךלמ םעד ןּופ ןײטשקעװַא גנַאל ןרָאי
 ,םורָד ןּופ ךלמ םעד ןּופ ךיירגיניק םעד ןיא ןעמּוק טעװ
 .דנַאל ןייז ןיא ןרעקמּוא ךיז טעװ רע רעּבָא

 בייַא ןלעװ ײז ןּוא ,ןרירפיוא ךיז ןלעװ ןיז ענייז ןּואיי
 טעװ ןּוא ןעמּוק טעװ רע ןּוא ,תולָיַח עסיורג ךס ַא ןעלמַאז
 ןוא ,ןרעקרעדיװ רע טעװ ךָאנרעד ;ןיגכרּוד קידנציײלפ
 ןּופ ךלמ רעד ןּוא** .גנוטסעפ ןייז ּוצ ויּב ןטלַאה המחלמ
 / ןּוא ,ןײגסױרַא טעװ רע ןּוא ,טרעטיּברעד ןרעװ טעװ םורָד
 / ןּוא ;ןופצ ןּופ ךלמ םעד טימ ,םיא טימ ןטלַאה המחלמ טעװ
 הנחמ יד רעּבָא ,הנחמ עסיורג ַא ןלעטשפיוא טעװ רענעי
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 טעװ רע יװ ןּוא= .טנַאה ןייז ןיא ןרעװ ןּבעגעגרעּביא טעװ !
 ,ץרַאה ןייז ןּבײהרעד ךיז טעװ ױזַא ,הנחמ יד ןעמענקעװַא
 רע רעּבָא ,טנוױט רעקילדנעצ ןלַאפ ןכַאמ טעװ רע ןּוא

 .ןייז רבֹוג טינ טעװ
 ַא ןלעטשפיוא רעדיװ טעװ ןופצ ןּופ ךלמ רעד ןּוא:*

 ַא ןּופ ףוָס ןיא ןּוא ;רעטשרע רעד ןּופ רעסערג הנחמ !
 טימ ןּוא ,ליח ןסיורג ַא טימ ןעמּוק רע טעװ ןרָאי טײצ
 ךיז ליפ ןלעװ ןטײצ ענעי ןיא ןּוא .געמרַאפ ליפ
 עטייַשרַאפ יד ןּוא ,םוּרָד ןּופ ךלמ םעד ןגעקַא ןלעטש

 יד ןלעטשּוצפיוא ןּבײהרעד ךיז ןלעװ קלָאפ ןייד ןּופ ןעננוי !
 רעד ןּוא* .ןרעװ טלכיורטשעג ןלעװ ײז רעּבָא ,גנּואעז
 ,לַאװדרע ןַא ןטישנָא טעװ ןּוא ,ןעמּוק טעװ ןופצ ןּופ ךלמ
 סמערָא יד ןּוא ;ןעגנוטסעפ ןּופ טָאטש יד ןעגניװצַאּב טעװ ןּוא
 ענעּבילקעג ןייז ןּוא ,ןײטשַאּב ןענעק טינ ןלעװ םורָד ןּופ

 רעד ןּוא;* .ןײטשַאּב ּוצ חֹוּכ ןייק ןּבָאה טינ טעװ טּפַאשנַאמ !
 ןּוא ,ןליװ ןייז טול ןָאט טעװ ,םיא ףיוא ןעמּוק טעװ סָאװ
 ןײטש טעװ רע ןּוא ;םיא רַאפ ןײטשַאּב טינ טעװ רענייק
 .טנַאה ןייז ןיא גנּודנעלרַאפ טימ דנַאל םענייש םעד ןיא
 רעּביא טכַאמ ןיא ןעמּוק ּוצ םינּפ ןייז ןרעק טעװ רע ןּוא:י

 ,שינעכײלגסיוא ןַא םיאטימ ןכַאמ טעװ ןּוא ,ךיירגיניק ןצנַאגןייז |
 רעּבַא ;ןרעטשעצ ּוצ סע ידּכ ,יורפגנוי ַא ןּבעג םיא טעװ ןּוא

 ןּוא*י .סנייז ןרעװ טינ טעװ סע ןּוא ,ןײטשַאּב טינ טעװ סָאד

 טעװ רע ןּוא ,ןעלוניא לד::וןצ- םינּפ-ןייזןהעק;טעמ סט

 ןרעהפיוא ןכַאמ סעװ טשריפ ַא רעבָא ,ליפ ןעגניוװצ ַאּב

 גנורעטסעל ןייז ןרעקמּוא ךָאנ טעװ רע ,ןיינ ;גנּורעטסעל ןייז
 יד ּוצ םינּפ ןיז ןרעק טעװ רע ןּוא* .ןײלַא םיא ףיוא
 טעװ רע רעּבָא ,דנַאל םענעגײא ןייז ןּופ ןעגנוטסעפ
 .ןעניפעג טינ רעמ ךיזטעוװו ןּוא ,ןלַאפ ןּוא ןרעװ טלכיורטשעג
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: 
 | טעװ סָאװ רענייא ןייטשפיוא טעװ טרָא ןייז ףיוא ןּוא*י

 !| םעד ןּופ טכַארּפ רעד ךרּוד רעקירד ַא ןײנכרּוד ןכַאמ
 ןכָארּבעצ רע טעװ טײצ רעצרּוק ַא ןיא רעּבָא ;ךײרגיניק
 .המחלמ ןיא טינ ןּוא ,ןרָאצ ןיא טינ ןּוא ,ןרעװ

 עמ סָאװ ,הובָנ ַא ןייטשפיוא טעװ טרָא ןייז ףיוא ןּוא-
 ;הכּולמ ןּוּפ ץנַאלג םעד םיא ףיוא ןָאטעגפױרַא טינ טָאה
 יד ןגירק טעװ ןּוא ,םולש ןּופ ןטימ ןיא ןעמּוק טעװ רע ןּוא
 '| גנוציײלפ רעד ןּופ סמערָא יד ןּוא= .דײר עטַאלג טימ הכּולמ
 ןלעװ ײז ןּוא ,םיא רַאפ ןּופ ןרעװ טציײלפעגקעװַא ןלעװ
 ןּוא= .דנּוּב ןּופ טשריפ רעד ךיוא ןּוא ,ןרעװ ןכָארּבעצ
 רע טעװ ,םיא טימ ןדניּברַאּפ ךיז טעװ עמ יװ םעד ךָאנ
 קרַאטש ןרעװ ןּוא ןגייטש טעװ רע ןּוא ;גּורטַאּב ַא ןיײגַאּב
 עטסעפ יד ןיא ןּוא םולש ןּופ ןטימ ןיא+ .קלָאפ קיצניװ טימ
 ןָאט טעװ רע ןּוא ,ןעמּוק רע טעװ הנידמ רעד ןּופ רעטרע
 ןּבָאה ןרעטלע סנרעטלע ענייז ןּוא ןרעטלע ענייז סָאװ
 -רעדנַאנַאפ רע טעװ געמרַאפ ןּוא גנַאפ ןּוא ּביור ;ןָאטעג טינ
 ןרעלקסיוא רע טעװ ןעננוטסעפ ןגעקַא ןּוא ;ײז וצ ןעקנעש
 .טײצ ַא ויּב רָאנ רעּבָא ,תולּוּבחּת ענייז

 - ןגעקַא טּומ ןַייז ןּוא טפַארק ןייז ןקעװרעד טעװ רע ןּוא**
 ןופ ךלמ רעד ןּוא ;ליח ןסיורג ַא טימ םורָד ןּופ ךלמ םעד
 ןסיורג ַא רעײז טימ המחלמ ןיא ןרירסױרַא ךיז טעװ םורָד
 עמ םורָאװ ,ןײטשַאּב טינ טעװ רע רעּבָא ;ליח ןקרַאטש ןּוא
 ןסע סָאװ יד ןּוא* .תולּוּבחּת םיא ןגעקַא ןרעלקסיוא טעװ
 ןעמ טעװ ליח ןייז ןּוא ,ןכערּבעצ םיא ןלעװ ,זיײּפש ןייז
 ןּוא* .ןלַאפ ןלעװ ענעגָאלשרעד ליפ ןּוא ,ןצײלפקעװַא
 יב ןּוא ,ןזייּב םּוצ ןייז טעװ םיכלמ עדייּב ןּופ ץרַאה סָאד
 ,ןקילנַאּב טינ טעװ סע רעּבָא ,ןגיל ןדער ײז ןלעװ שיט ןייא
 .טייצ רעטמיטשַאּב רעד ּוצ ןַארַאפ ךָאנ זיא ףוָס ַא םורָאװ

}| 
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 סיורג ַא טימ דנַאל ןייז ןיא ןרעקמּוא ךיז טעװ רע ןּוא=
 ;דנּוּב ןקילײה םעד ןגעקַא ןייז טעװ ץרַאה ןײז ןּוא ,געמרַאפ |

 .דנַאל ןייז ןיא ןרעקמּוא ךיז ןּוא ,ןָאטּפָא טעװ רע ןּוא
 ןעמּוק רעדיװ רע טעװ טײצ רעטמיטשַאּב רעד ןיאי

 יװ ױזַא ןייז טינ טעװ לָאמ עטצעל סָאד רעּבָא ,םורָד ןייק
 ףיוא ןעמּוק ןלעװ םיּתַּכ ןּופ ןפיש םורָאװײ* .עטשרע סָאד
 ,ןרעקמּוא ךיז טעװ ןּוא ,ןרעװ ןקָארשעגנײַאטעװ רע ןּוא ,םיא
 טעװ ןּוא ,דנּוּב ןקילײה םעד ףיוא ןענערעצ טעװ רע ןּוא
 ןטכַא רע טעװ ןרעקמּוא ךיז טעװ רע זַא ןּוא ;ןריפסיוא
 .דנּוּב ןקילײה םעד ןוָאלרַאפ סָאװ יד ףיוא

 ןלעװ ןּוא ,ןייטשפיוא ןלעװ םיא ןּופ סמערָא ןּואיז !
 םעד ןָאטּפָא ןלעװ ײז ןּוא ,גנוטסעפ עקילײה יד ןכעוװשרַאפ
 טײקידרעװמּוא יד ןלעטשנײרַא ןלעװ ןּוא ,ןּברק ןקידנעטש
 ,דנּוּב ןגעק ןכערּברַאפ סָאװ יד ןּוא .טליורגעצ סָאװ
 קלָאפ סָאד רעּבָא ;דײר עטַאלג ְךרּוד קידניז ןכַאמ רע טעװ
 -סיוא טעװ ןּוא ,טסעפ ןטלַאה ךיז טעװ ,טָאנ ןייז ןעק סָאװ
 ןכַאמ ןלעװ קלָאפ ןּופ עקידנַאטשרַאפ יד ןּוא- .ןריפ
 ,דרעװש ןכרּוד ןלַאפ ןלעװ ײז רעּבָא ;ןײטשרַאפ ּוצ ליפ
 ,ּביױר ךרּוד ןּוא ,טפַאשנעגנַאפעג ךרּוד ןּוא ,םַאלפ ךרּוד ןּוא
 ןפלָאהעג ײז ןלעװ ,ןלַאפ ןלעװ ײז זַא ןּוא= .געט ליפ
 ײז ּוצ ןטפעהַאּב ךיז ןלעװ ליפ ןּוא ;ףליה ןײלק ַא ןרעװ
 -ןלעװ עקידנַאטשרַאּפ יד ןּופ ןּוא .דַײר עטַאלג טַימ
 ּוצ ןּוא ,ןרעלק ּוצ ןּוא ,ײז ןשיװצ ןרעטײל ּוצ ידּכ ,ןלַאּפ
 ןרעיוד ךָאנ טעװ סע םורָאװ ;ץק ןּופ טיײצ רעד ויּב ,ןקינַײר
 .טײצ רעטמיטשַאּב רעד ויּב

 טעװ רע ןּוא ,ןליװ ןיײז טול ןָאט טעװ ךלמ רעד ןּוא*
 ןּוא ,טָאג ןכַאלטיא רעּביא ןסײרג ךיז ןּוא ןּבײהרעד ךיז
 ;טייַשרַאפ ןדער רע טעװ רעטעג יד ןּופ טָאג םעד ןגעקַא
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 ;ןקידנע ךיז טעװ ןרָאצ רעד ויּב ,ןקילנַאּב טעװ רע ןּוא
 ךיוא טעװ רע*  .ןעשעג זּומ ,ןרָאװעג רזננ זיא סָאװ םורָאװ
 רעד ףיוא ןּוא ,ןרעטלע ענייז ןּופ רעטעג יד ףיוא ןטכַא טינ
 טינ רע טעװ טָאג ןייק ףיוא ןּוא ,ןעיורפ ןּופ טײקיטסּולג
 רָאנ* .ןסײרג ךיז רע טעװ ןעמעלַא רעּביא רָאנ ,ןטכַא
 ;טרָא ןייז ףיוא דובּכ ןָאט רע טעװ ןעגנוטסעפ ןּופ טָאג םעד
 רע טעװ ,טנעקעג טינ ןּבָאה ןרעטלע ענייז סָאװ טָאג ַא ,ָאי
 רעײט טימ ןּוא ,רעּבליז טימ ןּוא דלָאג טימ דובּכ ןָאט
 ןטעּברַא טעװ רע ןּוא* .ןכַאז עקיטסּולג טימ ןּוא ,ןייטשעג
 סָאװ יד ּוצ ,טָאג ןדמערפ ַא טימ ןעגנוטסעפ עקרַאטש ףיוא
 טעװ רע ןּוא ;דובּכ ןרעמ רע טעװ ןענעקרעדנָא טעװ רע
 זיו רע טעװ דרע ןּוא ,ןליפ רעּביא ןקיטלעװעג ןכַאמ יז
 .ןיול םּוצ ןלײטעצ

 ןסיוטשפיונּוצ ךיז טעװ ,ץק ןּופ טײצ רעד ןיא ןּוא*
 טעװ ןופצ ןּופ ךלמ'רעד ןּוא ,םורָד ןּופ ךלמ רעד םיא טימ
 ןּוא ,רעטײר טימ ןּוא ,ןגעװטײר טימ םיא ףיוא ןעמערוטש
 טעװ ןּוא ,רעדנעל יד ןיא ןעמּוק טעװ רע ןּוא ;ןפיש ליפ טימ
 םעד ןיא ןעמּוק טעװ רע ןּוא* .ןײגכרּוד קידנצײלֿפ
 יד רָאנ ,ןלַאפ ןלעװ זרעדנעלנ ליפ ןּוא ,דנַאל םענייש
 ,בָאֹומ ןּוא ,םֹודָא :טנַאה ןייז ןּופ ןרעװ לוצינ ןלעװ עקיזָאד
 רע ןּוא* .ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּופ לײטטּפױה רעד ןּוא
 סָאד ןּוא ,רעדנעל יד ףיוא טנַאה ןייז ןקערטשסיוא טעװ
 טעװ רע ןּוא* .ןרעװ ןענורטנַא טינ טעװ םִיַרצִמ דנַאל
 ןּוא ,רעּבליז ןּוא דלָאג ןּופ ןצַאש יד רעּביא ןקיטלעװעג
 ןּוא םיּבּול יד ןּוא ,םִיַרצִמ ןּופ ןכַאז עקיטסּולג עלַא רעּביא
 ןּופ ןעננורעה רעּבָא** .טירט ענייז ּוצ ןייז ןלעװ םישּוּכ יד
 טעװ רע ןּוא ;ןקערשרעד םיא ןלעװ ןופצ ןּופ ןּוא חרזמ
 ּוצ ןּוא ןגיליטרַאפ ּוצ ןרָאצמירג סיורג טימ ןײגסױרַא
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 ןטלעצעג יד ןלעטשפיוא טעװ רע ןּוא* .ליפ ןטסיװרַאּפ !
 רעקילײה ןּופ גרַאּב םעד ןּוא ןעמי יד ןשיװצ ץַאלַאּפ ןייז ןּופ
 טעװ רענײק ןּוא ,ףוָס ןייז ּוצ ןעמּוק טעװ רע ןּוא .טײקניײש !

 .ןפלעה טינ םיא
 רעד ,לֵאָכיִמ ןייטשפיוא טעװ טייצ רענעי ןיא ןּואי בי

 ןיד ןּופ רעדניק יד רַאפ טייטש סָאװ ,רַׂש רעסיורג
 ןעװעג טינ זיא סָאװ טיונ ןּופ טײצ ַא ןייז טעװ סע ןּוא ,קלָאפ
 רענעי ןיא ןּוא .טייצ רענעי זיּב המּוא ןַא ָאד זיא סע טניז ןּופ |

 זיא סָאװ רעכַאלטיא ,ןרעװ לוצינ קלָאפ ןייד טעװ טײצ |
 ןפָאלש סָאװ יד ןּופ ליפ ןּוא" .ְךּוּב םעד ןיא ןּבירשרַאפ
 לייט ,ןּפַאכפיוא ךיז ןלעװ ,דרע רעד ןּופ ּביוטש םעד ןיא
 .לקע ןקיּביײא ּוצ ,ןדנַאש ּוצ לייט ןּוא ,ןּבעל ןקיּביײא ּוצ
 ץנַאלג רעד יװ יװַא ןצנַאלג ןלעװ עקידנַאטשרַאפ יד ןּואּי
 ,טײקיטכערעגּוצ ליפ טכַארּבעג ןּבָאה סָאװ יד ןּוא ,למיה ןּופ
 .קידנעטש ןּוא קיּבײא ףיוא ןרעטש יד יװ ױזַא

 עמתחרַאפ ןּוא ,רעטרעװ יד טלַאהַאּב ,לאינד ,ּוד ןּואּי
 ןרעדנַאװמּורַא ןלעװ ליפ ;ץֵק ןּופ טײצ רעד זיּב ְךּוּב סָאד
 .ןרעמ ךיז טעװ טפַאשנעק יד ןּוא ,רעה ןּוא ןיה

 ערעדנַא ײװצ טשרע ,ןעזעג ּבָאה ,לאינד ,ךיא ןּוא*
 ,טײז רעד ןּופ ךייט גערּב םייּב רענייא ,ןענַאטשעג ןענײז
 רענייא ןּוא* .טײז רענעי ןּופ ךייט גערּב םייּב רענייא .ןּוא
 זיא סָאװ ,ןענײל ןיא טדײלקעגנָא ןַאמ םעד ּוצ טגָאזעג טָאה
 םעד ויּב גנַאל יװ :ךייט ןּופ ןרעסַאװ יד רעּביא ןעװעג
 ןַאמ םעד טרעהעג ּבָאה ךיא ןּואי ?ץק ןכַאלרעדנּוװ
 ,ךייט ןּופ ןרעסַאװ יד רעּביא סָאװ ,ןענייל ןיא טדײלקעגנָא
 עקניל ןייז ןּוא טנַאה עטכער ןייז ןּביוהעגפיוא טָאה רע יװ
 ,קיּביא טּבעל סָאװ םעד יײּב ןרָאװשעג טָאה ןּוא ,למיה םּוצ
 עמ ןעוו ןּוא ;ּבלַאה ַא ןּוא ,ןטײצ ,טײצ ַא ויּב זיא סָאד זַא
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 / טעװ ,קלָאפ ןקילײה םעד ןּופ טכַאמ יד ןעלציּפעצ טקידנע
 .ץלַא סָאד ןקידנע ךיז

 / טינ ּבָאה ךיא רעּבָא ,טרעהעג ּבָאה ךיא ןּואי
 / ןייז טעװ סָאװ ,רַאה ןיימ :טגָאזעג ךיא ּבָאה ;ןענַאטשרַאפ
 / םורָאװ ,לאינד ,ײג :טגָאועג רע טָאה" ?ןופרעד ףוָס רעד
 . רעד ויּב רעטרעװ יד ןענייז טעמתחרַאפ ןּוא ןטלַאהַאּב
 / ןּוא טקינײרעג ןּוא טרעלקעג ןלעװ ליפ*י .ץֶק ןּופ טײצ
  ,סטכעלש ןָאט ןלעװ עטכעלש יד רעּבָא ,ןרעװ טרעטײלעג
 / -רַאפ יד רעּבָא ;ןייטשרַאפ טינ ןלעװ עטכעלש עלַא ןּוא
 / רעד סָאװ טײצ רעד ןּופ ןּוא:: .ןייטשרַאפ ןלעװ עקידנַאטש
  טעװ עמ ןּוא ,ןרעװ ןָאטענּפָא טעװ ןּברק .רעקידנעטש
  ןייז טעװ ,טליורגעצ סָאװ טײקידרעװמּוא יד ןלעטשפיוא
 םעד ּוצ ליֹוװ= .געט קיצנײנ ןּוא טרעדנּוה ײװצ טנזיױט
  טרעדנּוה ירד טנזיוט ויּב ןכיירגרעד טעװ ןּוא טרַאה סָאװ
 / ןּוא :ץק םּוצ ויּב ,יײנ ּוד ןּוא= .געט קיסיײרד ןּוא ףניפ ןּוא
 לרֹוג ןײד ּוצ ןייטשפיוא טסעוװ ןּוא ,ּור ןייד ּוצ ןעמּוק טסעװ
 | .געט יד ןּופ ףוָס ןיא







 אָרוֲע

 .לארׂשי ץרא ןייק לבָּב ןּופ רעקמּוא רעד

 .טרעקעגמּוא ךיז ןּבָאה סָאװ יד ןּופ שינע כייצרַאפ

 ּבײהנָא רעד ןּוא תוּכּוס ןּופ גנורעייפ .חּבומ ןּופ גנּואיוּב

 .שדקמה תיּב ןטייווצ ןּופ ןעיוּב

 .שדקמה תיּב ןּופ יוּב םעד ןרעטש טנייפ עקימּורַא יד

 ןעמונעגפיוא רעדיוו טרעוו שדקמה תיּב ןּופ גנּואיוּב יד

 -עג טרעוו חַסַּפְדּברק ַא .טקידנערַאפ טרעוו ןּוא

 .טכַאמ

 .םִיַלָשּורי ןייק טמּוק ארזע

 .םיא טימ ןעמּוקעגטימ ןענייז סָאװ יד ןּופ שינע כייצרַאפ

 .גנורעקמּוא רעד ןּופ גנּוּבײרשַאּב

 סָאװ רעּבייװ יד ןפַאשּוצּפָא קלָאפ סָאד טגניווצ ארזע

 .רעקלעפ עדמערפ ןּופ ןעמּונעג ןּבָאה יז
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 אָרְוְע

 ,סֵרָּפ ןּופ ךלמ םעד ׁשֶרֹוּכ ןּופ רָאי ןטשרע ןיא ןּוא- א
 טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןרָאװעג טריפעגסיוא זיא סע זַא

 ןופ טסיײג םעד טקעװרעד טָאג טָאה ,ליומ סהָימרִי ךרּוד :
 ןַא טזָאלעגסױרַא טָאה רע ןּוא ,סֵרָּפ ןּופ ךלמ םעד ׁשֶרֹוּכ !

 ,ץפירשעג ַא ךרּוד ךיוא ןּוא ,ךיירגיניק ןצנַאג ןייז ןיא ףּורסיוא
 :סֵרָּפ ןּופ ךלמ רעד ׁשֶרֹוּכ טגָאזעג טָאה ױזַא* ;ןגָאז ּוצ יױזַא
 רעד הוהי ןּבעגעג רימ טָאה דרע רעד ןּופ ןכיײרגיניק עלַא
 ןעיוּב ּוצ םיא ןלױפַאּב רימ טָאה רע ןּוא ;ןעלמיה יד ןּופ טָאג
 ָאד ויא סע רעװ" .הדּוהי ןיא סָאװ םִיַלָשּורי ןיא זוה ַא
 טימ ןייז טָאג ןייז לָאז ,קלָאפ ןצנַאג ןייז ןּופ ְךייַא ןשיװצ
 ,הדּוהי ןיא סָאװ םִיַלָׁשּורי ןייק ןײנפױרַא רע לָאז ןּוא ,םיא
 סָאד ,לארׂשי ןּופ טָאג םעד הוהי ןּופ זיוה סָאד ןעיוּב ןּוא
 סָאװ רעכַאלטיא ןּוא* .םִיַלָשּורי ןיא סָאװ טָאג רעד זיא
 ,ןטרָאד טניֹוװ רע סָאװ טרָא ןכַאלטיא ןּופ ,ןּבילּבעג זיא
 ןּוא רעּבליז טימ ןפלעה םיא טרָא ןייז ןּופ ןשטנעמ יד ןלָאז
 טימ םענייא ןיא ,תומהּב טימ ןּוא ,סטּוג טימ ןּוא ,דלָאג טימ
 ..םִיַלָׁשּורי ןיא סָאװ זיוה סטָאג רַאפ הבדנ ַא

 רעזייהרעטָאפ יד ןּופ ןטּפױה יד ןענַאטשעגפיוא ןענייו*
 רעכַאלטיא ,םִיִיַול יד ןּוא םינהֹּכ יד ןּוא ,ןימינּב ןּוא הדּוהי ןּופ
 ןעיוּב ןײנוצפיורַא טסײג ןייז טקעװרעד טָאה טָאג סָאװ
 ערעײז עלַא ןּוא* .םִיַלָשּורי ןיא סָאװ טָאג ןּופ זיוה סָאד
 ענרעּבליז טימ טנעה ערעײז טקרַאטשעג ןּבָאה עקימּורַא
 טימ ןּוא ,תומהּב טימ ןּוא ,סטּוג טימ ,דלָאג טימ ,םילּכ
 .ןעװעג בדנמ ןּבָאה יז סָאװ ץלַא ץּוחַא ,ןכַאז ערעיײט -

 ןּופ םִילּכ יד ןעמּונעגסױרַא טָאה ׁשֶרֹוּכ ךלמ רעד ןיאי



 | ,םִיַלָשּורי ןּופ טריפעגסױרַא טָאה רֵצָנדַכּובנ סָאװ זיוה סטָאג
 טָאה יו" ;רעטעג ענייז ןּופ זיוה ןיא טלעטשעגנײרַא יז ןּוא
 טנַאה רעד ךרּוד סֵרָּפ ןּופ ךלמ רעד טשֶרֹוּכ ןעמּונעגסױרַא
 | -סיוא יז טָאה רע ןּוא ,רעטסנײמצַאש םעד תֶדרִתִמ ןּופ
 סָאד ןּוא" .הדּוהי ןּופ טשריפ םעד רַצַּבשַׁש ּוצ טלײצעג
 ענרעּבליז ,קיסיירד סנקעּב ענרעדלינ:לָאצ רעײז ןעװעג זיא

 ! ענרעדלינ" ;קיצנַאװצ ןּוא ןיינ םיִפְלַח ,טנוױט סנקעּב
 ןימ ןטײװצ ןּופ סרעכעּב ענרעּבליז ,קיסײרד סרעלכעלעב

 | עלַאי .טנזױט םילּכ ערעדנַא :ןעצ ןּוא טרעדנוה ריפ
 טנויוט ףניפ ןעװעג ןענייז רעּבליז ןּופ ןּוא דלָאג ןּופ םילּכ
 ,טכַארּבעגּפױרַא רֵצַּבשַׁש טָאה עלַא .טרעדנּוה ריפ ןּוא
 ןופ ןרָאװעג טכַארּבעגפױרַא ןענייז ענעּבירטרַאפ יד ןעװ
 .םִיַלָׁשּורי ןייק לבָּב

 הנידמ !רעשידיאנ רעד ןּופ רעדניק יד ןעניז סָאד ןּואי ב
 סָאװ ,ענעגנַאפעג-תולג יד ןּופ ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז סָאװ

 ,לבָּב ןייק ןּבירטרַאפ טָאה לבָּב ןּופ ךלמ רעד רֵצְנדַכּובנ
 ,הדּוהי ןּוא םִיַלָשּורי ןייק טרעקענמוא ךיז ןּבָאה יז ןּוא
 טימ ןעמּוקעג ןענייז סָאװ יד" ;טָאטש ןייז ּוצ רעכַאלטיא
 ,ןענָׁשלִּב ,ןיֵכדרֶמ ,ןהָיְלַעְר ,ןהָיְרׂש ,ןהָימְחנ ,ןֵעּושִי ,ןלבָּבּורז
 .ןהָנֲעַּב ,ןעמּוחר ,ןיַוגְּב ,ןרָּפסִמ

 :לארׂשי קלָאפ ןּופ רענעמ יד ןּופ לָאצ יד
 ןּוא טרעדנּוה טנוױט ײװצ ,ׁשֹוערַּפ ןּופ רעדניק ידי

 .קיצעּביז ןּוא ײװצ
 ןוא ײװצ טרעדנוה ירד ,הָיטַפש ןּופ רעדניק ידי

 .קיצעּביז
 .קיצעּביז ןּוא ףניפ טרעדנּוה ןּביז ,חַרָא ןּופ רעדניק יד*
 ַעּוׁשִי ןּופ רעדניק יד ןּופ ,בָאֹומ-תַחַּפ ןּופ רעדניק יד"

| 
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 .ףלעװצ ןּוא טרעדנוה טכַא טנוױט ײװצ ,בָאֹוי ןּוא
 ןּוא ריפ טרעדנּוה ײװצ טנזיוט ,םֶליֵע ןּופ רעדניק ידי

 .קיצפּופ |
 ןוא ףניפ ןּוא טרעדנּוה ןיינ ,אּוּתַו ןּופ רעדניק יד*

 .קיצרעפ
 .קיצכעז ןּוא טרעדנוה ןּביז ,יַּכַז ןּופ רעדניק ידי
 ןוא ײװצ טרעדנוה סקעז ,ינָּב ןּופ רעדניק ידי

 .קיצרעפ'

 ןוא ירד טרעדנּוה סקעז ,יָבָּב ןופ רעדניק יד:
 .קיצנַאװצ !

 ןוא ײװצ טרעדנוה ײװצ טנזיוט ,דָנוַע ןּופ רעדניק יד:
 .קיצנַאװצ !

 ןּוא סקעז טרעדנוה סקעז ,םקינֹודַא ןּופ רעדניק יד**
 .קיצכעז

 .קיצפּופ ןּוא סקעז טנזיוט ײװצ ,יַוגְּב ןּופ רעדניק יד!

 .קיצפּופ ןּוא ריפ טרעדנוה ריפ ,ןידָע ןּופ רעדניק יד:*

 .קיצניינ ןּוא טכַא ,ןהָיקֹזְחִי ןּופ ,רֶטָא ןּופ רעדניק ידי"

 .קיצנַאװצ ןּוא ירד טרעדנּוה ײרד ,יָצַּב ןּופ רעדניק יד:י
 .ףלעװצ ןּוא טרעדנוה ,הָרֹוי ןּופ רעדניק ידי"
 ןוא ײרד טרעדנוה ײװצ ,םּוׁשָח ןּופ רעדניק יד'

 .קיצנַאװצ
 .קיצניינ ןּוא ףניפ ,רָּבִנ ןּופ רעדניק ידי

 .קיצנַאװצ ןּוא ירד טרעדנּוה ,םָחָליתיֵּב ןּופ רעדניק יד*י
 .קיצפּופ ןּוא סקעז ,הָפֹוטנ ןּופ ןשטנעמ יד**
 .קיצנַאװצ ןּוא טכַא טרעדנוה ,תֹותָנַע ןּופ ןשטנעמ יד**
 .קיצרעפ ןּוא ײװצ ,תֶוָמוַע ןּופ רעדניק יד**

 ןּביז ,תֹורַאּב ןּוא ,הָריפּכ ,םירָע-תֵירק ןּופ רעדניק ידי
 .קיצרעפ ןּוא ירד ןּוא טרעדנּוה



 }|| 40-26 ב ארזע 4

 ןּוא ןייא טרעדנּוה סקעז ,עַבָנ ןּוא הָמָר ןּופ רעדניק יד**
 .קיצנַאװצ

 .קיצנַאװצ ןּוא ײװצ טרעדנוה ,סָמכִמ ןּופ ןשטנעמ ידי
 ירד טרעדנּוה ײװצ ,יֵצ ןּוא לָאתיֵּב ןּופ ןשטנעמ ידי

 .קיצנַאװצ ןּוא
 .קיצפּופ ןּוא ײװצ ,ֹובֵנ ןּופ רעדניק יד"
 .קיצפּופ ןּוא סקעז טרעדנוה ,שיּבגַמ ןּופ רעדניק יד*
 ײװצ טנוױט ,םָליֵע רעדנַא רעד ןּופ רעדניק ידי

 | | .קיצפּופ ןּוא ריפ טרעדנּוה
 .קיצנַאװצ ןּוא טרעדנּוה ײרד ,םֶרָח ןּופ רעדניק יד**
 טרעדנוה ןּביז ,ֹונֹוא ןּוא ,דידָח ,דֹול ןּופ רעדניק ידי

 .קיצנַאװצ ןּוא ףניפ
 ןוא ףניפ טרעדנוה ײרד ,ֹוחיִרֵי ןופ רעדניק יד

 .קיצרעפ
 טרעדנּוה סקעז ןּוא טנזיוט ײרד ,הָאָנס ןּופ רעדניק יד**

 .קיסײרד ןּוא

 : :םינהֹּכ יד**
 ןיינ ,ַעּוׁשִי ןּופ זיוה םעד ןּופ ,הָיְעַדי ןּופ רעדניק יד

 .קיצעּביז ןּוא ירד טרעדנּוה
 .קיצפּופ ןּוא ײװצ טנזיוט ,רַמָא ןּופ רעדניק ידי
 ןּביז טרעדנּוה ײװצ טנזיוט ,רּוחשַּפ ןּופ רעדניק יד*י

 .קיצרעפ ןּוא
 .ןצעּביז ןּוא טנזיוט ,םֶרָח ןּופ רעדניק יד**

 ;םַײול יד+*
 ןּופ רעדניק יד ןּופ ,לַאימדק ןּוא ַעּוׁשִי ןּופ רעדניק יד

 ,קיצעּביז ןּוא ריפ ,הָיוַדֹוה
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 :סרענניז ידי
 .קיצנַאװצ ןּוא טכַא טרעדנּוה ,ףֶסֶא ןּופ רעדניק יד

 :טײלרעוט יד ןּופ רעדניק יד
 רעדניק יד ,רָטָא ןּופ רעדניק יד ,םּולַש ןּופ רעדניק יד

 ,ָאטיטַח ןּופ רעדניק יד ,בּוקַע ןּופ רעדניק יד ,ןֹומלִט ןּופ
 .קיסיײרד ןּוא ןיינ טרעדנּוה ןצנַאג ןיא ;יִבֹוש ןּופ רעדניק יד

 ;םיניתנ ידי
 רעדניק יד ,ָאפּושח ןּופ רעדניק יד ,ָאחיצ ןּופ רעדניק יד

 ,ָאהַעיס ןּופ רעדניק יד ,סֹורק ןּופ רעדניק יד=+ ;תֹועָּבַט ןּופ
 רעדניק יד ,הָנָבל ןּופ רעדניק יד* ;ןֹודָּפ ןּופ רעדניק יד :

 ,בָנָח ןּופ רעדניק יד ;בּוקַע ןּופ רעדניק יד ,הָּבְגַח ןּופ
 רעדניק יד*י ;ןָנָח ןּופ רעדניק יד ,יַמלַש ןּופ רעדניק יד
 יד** ;הָיָאְר ןּופ רעדניק יד ,רַחַג ןּופ רעדניק יד ,לֵדָג ןּופ
 ןּופ רעדניק יד ,ָאדֹוקנ ןּופ רעדניק יד ,ןיצר ןּופ רעדניק
 רעדניק יד ,חַסָּפ ןּופ רעדניק יד ,ָאזּוע ןּופ רעדניק יד** ;םִוִג
 ,םינּועְמ ןּופ רעדניק יד ,הָנסַא ןּופ רעדניק יד ;יִסָּב ןּופ
 יד ,קּוּבקַּב ןּופ רעדניק ידי ;םיסּופנ ןּופ רעדניק יד
 רעדניק יד* ;רּוחרַח ןּופ רעדניק יד ,ָאפּוקַח ןּופ רעדניק
 ;ָאשרַח ןּופ רעדניק יד ,ָאדיחמ ןּופ רעדניק יד ,תּולצַּב ןּופ
 רעדניק יד ,ָארסיס ןּופ רעדניק יד ,סֹוקרַּב ןּופ רעדניק יד
 .ָאפיטַח ןּופ רעדניק יד ,חיצנ ןּופ רעדניק יד** ;חַמָּת ןּופ !

 :טכענק סהמלש ןּופ רעדניק יד
 יד ,תֶרָפֹוסַה ןּופ רעדניק יד ,יֵטֹוס ןּופ רעדניק יד

 רעדניק יד ,הָלֵעַי ןּופ רעדניק יד" ;ָאדּורּפ ןּופ רעדניק -
 ,הָיטַּפש ןּופ רעדניק יד*י ;לֵדָנ ןּופ רעדניק יד ,ןֹוקרַד ןּופ -

 יד ,םִיָבְצַה-תֶרֶכֹוּפ ןּופ רעדניק יד ,ליטַח ןּופ רעדניק יד
 .ימָא ןּופ רעדניק
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 . ײרד :טכענק סהמלש ןּופ רעדניק יד ןּוא םיניתנ עלַאי*
 .קיצניינ ןּוא ײװצ טרעדנּוה

 ןּופ ןעגנַאגענּפױרַא ןענייז סָאװ יד ןענייז סָאד ןּוא*י
 טנעקעגטינ ןּבָאה ןּוא ,רַמָא ,ןָדַא ,בּורּכ ,ָאשרַחילִּת ,חַלָמיִלַּת
 ןענייז יז ּביױא ,םַאטשּפָא רעײז ןּוא זיוהרעטָאפ רעײז ןגָאז
 : 5 :לארׂשי ןּופ

 יד ,הָיַבֹוט ןּופ רעדניק יד ,הָיָלד ןּופ רעדניק יד"
  .קיצפופ ןּוא ײװצ טרעדנוה סקעו-ָאדֹוקנ ןּופ רעדניק
 ,הָיַבַח ןּופ רעדניק יד :םינהֹּכ יד ןּופ רעדניק יד ןּופ ןּוא'י
 טָאה סָאװ ןיִלֵורַּב ןּופ רעדניק יד ,ץֹוקַה ןּופ רעדניק יד
 ןּוא ,דָעֹלִג ןּופ יֵלְורַּב ןּופ רעטכעט יד ןּופ ּבײװ ַא ןעמּונעג
 .ןעמָאנ רעײז ףיוא ןרָאװעג ןפּורעג זיא

 ײז ןּוא ,ווירּב-סוחי ערעײז טכּוזעג ןּבָאה עקיזָאדיד'י
 ןרָאװעג ןטלַאהעג ןעניײז ײז ןּוא ,ןרָאװעג ןענּופעג טינ ןענײז
 !| ָאתָשרִּת רעד ןּוא* .הנוהּכ רעד ּוצ קידרעװמּוא רַאפ
 ,| ,ןקילײה רָאג םעד ןּופ ןסע טינ ןלָאז ײז זַא ,טנָאזרַאפ יז טָאה
 | .םימּוּתו-םירּוא טימ ןהֹּכ ַא ןייטשפיוא טעװ סע ויּב

 קיצרעפ ןּוא ײװצ ןעװעג זיא םענייא ןיא הדע עצנַאג יד'*
 טכענק ערעײז ץּוחַא= ;קיצכעז ןּוא טרעדנּוה ירד טנזיוט
 טנזיוט ןּביז ןעװעג ןענייז עקיזָאדיד ;ןטסניד ערעײז ןּוא
 טַאהעג ןּבָאה יז ןּוא .קיסײרד ןּוא ןּביז טרעדנּוה ײרד
 דרעפ ערעײו* .טרעדנּוה ײװצ סנרעגניז ןּוא סרענניז
 ערעײז ;קיסײרד ןּוא סקעז טרעדנּוה ןּביז ןעװעג ןענײז
 ערעײו" ;קיצרעפ ןּוא ףניפ טרעדנּוה ײװצ ,ןעלזייאליומ
 סקעז ,ןעלזייא ;קיסײרד ןּוא ףניפ טרעדנּוה ריפ ,ןעלמעק
 .קיצנַאװצ ןּוא טרעדנּוה ןּביז טנזיוט
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 ײז ןַא ,רעזײהרעטָאפ יד ןּופ ןטּפױה יד ןּופ לַײט ןּוא**
 בדנמ ןּבָאה ,םִיַלָשּורי ןיא זיוה סטָאנ ןיא ןעמּוקעג ןענייז
 ןייז ףיוא ןלעטשּוצפיוא םיא ידּכ ,זיוה סטָאג רַאפ ןעװעג
 םעד רַאפ תוחֹוּכ ערעײז טול ןּבעגעג ןּבָאה יי" .טרָא
 טנזיוט קיצכעז ןּוא ןייא דלָאג ,טעּברַא רעד ןּופ ץַאש
 ךַאלדמעה ןּוא ,הָנָמ טנויוט ףניפ רעּבליז ןּוא ,םיִנֹומּכרַד !

 .טרעדנּוה םינהֹּכ יד רַאפ
 - ,קלָאפ םעד ןּופ לייט ןּוא ,םִַיַול יד ןּוא םינהֹּכ יד ןּואיי

 ןּבָאה ,םיניתנ יד ןּוא ,טײלרעױט יד ןּוא ,סרעגניז יד ןּוא
 ערעײז ןיא לארׂשי ץנַאג ןּוא ,טעטש ערעײז ןיא טצעזַאּב ךיז
 .טעטש

 ניק יד ןּוא ,ןעמּוקעג זיא שדֹוח רעטעּביז רעד זַא ןוא* }
 ךיז טָאה ,טעטש יד ןיא ןעװעג ןענייז לארׂשי ןּופ רעד

 .םִיַלָשּורי ןיק ןַאמ ןיא יװ טלמַאזעגניַא קלָאפ סָאד
 ,םינהֹּכ יד רעדירּב ענייז ןּוא ,ןקָדָצֹוי ןּופ ןּוז רעד ַעּוׁשֵי ןּואי
 ,רעדירּב ענייז ןּוא ,ןלָאיּתלַאש ןּופ ןּוז רעד לבָּבּורז ןּוא
 חּבומ םעד טיוּבעגפיוא ןּבָאה ײז ןּוא ,ןענַאטשענפיוא ןענײז
 -דנַארּב םיא ףיוא ןעגנערּבּוצפיוא ידּכ ,לארׂשי ןּופ טָאג ןּופ
 ןּופ הרֹוּת רעד ןיא ןּבירשעג טײטש סע יװ ױװַא ,רעפּפָא
 טלעטשעגפיוא ןּבָאה ײז ןּוא* .ןַאמ ןכַאלטעג םעד השמ
 ןעװעג זיא ײז ףיוא םורָאװ ;ןלעטשעג ענייז ףיוא חּבומ םעד
 ןּבָאה ײז ןּוא .רעדנעל יד ןּופ רעקלעפ יד רַאפ המיא יד
 -דנַארּב ,טָאג ּוצ רעפּפָאדנַארּב םיא ףיוא טכַארּבעגּפױא
 טכַאמעג ןּבָאה יז ןּוא* .טנוװָא ןיא ןּוא ירפ רעד ןיא רעפּפָא
 ןּוא ,ןּבירשעג טײטש סע יװ ױזַא ,תוּכּוס ןּופ בוט-םוי םעד
 רעד יװ ,לָאצ רעד טול רעפּפָאדנַארּב עכַאלגעטגָאט יד
 עקידנעטש סָאד ךָאנרעד ןּוא* ;גָאט ןכַאלטיא רַאפ זיא ןיד -
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 - ןּופ ןּוא ,שדֹוחישאֹר ןּופ !תונּברק ידנ ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב
 ןכַאלטיא ןּופ ןּוא ,טָאג ןּופ םיבֹוט-םוָי עטקילײהעג עלַא
 / גָאט ןטשרע ןופ" .טָאג ּוצ הבדנ ַא ןעװעג בדנמ טָאה סָאװ
 - דנַארּב ןעגנערּבפיוא ןּביױהעגנָא ײז ןּבָאה שדֹוח ןטעּביז ןיא
 1 ךָאנ ויא לּפמעט םעד ןופ טסעפטנּורג רעד םגה ,רעפּפָא
 : .טגײלעג ןעװעג טינ

 . ןּוא ,רעקעהניײטש יד ּוצ טלעג ןּבענעג ןּבָאה ײז ןּואי
 . ,לייא ןּוא ,קנַארטעג ןּוא זײּפש ןּוא ,רעטסנײמצלָאה יד ּוצ
 -רעדעצ ןעגנערּב ןלָאזײז זַא ,םירֹוצ יד ּוצ ןּוא ,םינֹודיצ יד ּוצ
 / -רעד רעד טױל ,אֹופָי ןּופ םי םעד ויּב ןֹונָבל ןּופ ץלָאה
 / ןיא ןּוא* .ײז ּוצ סֵרָּפ ןופ ךלמ םעד שֶרֹוּכ ןּופ שינעּביױל
 / ,םִיַלָשּורי ןייק טָאג ןּופ זיוה םּוצ ןעמּוק רעייז ךָאנ רָאי ןטײװצ
 / ןּופ ןוז רעד לבָּבּורז ןעמּונעג ןּבָאה ,שדֹוח ןטײװצ ןיא
 / ערעײז ןּוא ,ןקָדִצֹוי ןּופ ןּוז רעד ַעּוׁשִי ןּוא ,ןלַאיּתלַאְש
 / סָאװ עלַא ןּוא ,םיִיַול יד ןּוא םינהֹּכ יד רעדירּב עקירעּביא
 ײז ןּוא ,םִיַלָׁשּורי ןייק טפַאשנעגנַאפעג רעד ןּופ ןעמּוקעג ןענײז
 ,רעכעה ןּוא טלַארָאי קיצנַאװצ ןּופ םִיַיַול יד טלעטשעג ןּבָאה
 ענייז ,ַעּוׁשִי ןּוא" .זיוה סטָאג ןּופ טעּברַא יד ןריפּוצנָא
 רעדניק יד ,ןיז ענַײז טימ לַאימדק ןּוא ,רעדירּב ענייז ןּוא ,ןיז
 רעּביא ןסַאּפוצפױא םענייא ןיא ןענַאטשעג ןענײז ,הדּוהי ןּופ
 ןופ רעדניק יד !ךיואנ ;טָאג ןּופ זיוה ןיא סהכָאלמ-לעּב יד
 .םיִיַול יד ,רעדירּב ערעײז ןּוא ,ןיז ערעײז ,דֶדֶנַח

 -טנּורג םעד טגײלעג ןּבָאה רעטסניײמיױּב יד זַא ןּואי
 ,םינהֹּכ יד טלעטשעג ןעמ טָאה ,לּפמעט סטָאג ןּופ טסעפ
 ןּופ רעדניק יד ,םיִיַול יד ןּוא ,ןטײמּורט טימ ,עטדַײלקעגנָא
 לעטשניַא םעד טול טָאג ןּביױל ּוצ ,ןעלּבמיצ טימ ,ףֶסָא
 ןעגנוזעג ןּבָאה ײז ןּוא:: .לארׂשי ןּופ ךלמ םעד דוד ןּופ
 קיּביײא םורָאװ ,טּוג זיא רע םורָאװ, :טָאג ּוצ קנַאד ןּוא ּביױל
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 טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ".לארׂשי ףיוא דסח ןייז זיִא

 רעד סָאװרַאפ טָאג ּוצ ּביול ןיא גנולַאש עסיורג ַא טלַאשעג
 ליפ ןּואי* .ןרָאװעג טגײלעג זיא זיוה סטָאג ןּופ טסעּפטנּורג
 יד ןּופ טײלטּפױה יד ןּוא םיִיַול יד ןּוא םינהֹּכ יד ןּופ !
 עטשרע סָאד ןעזעג ןּבָאה סָאװ םינקז יד ,רעזײהרעטָאפ

 טגײלעג טָאה עמ ןעװ לוק ןכיוה ַא ףיוא טנײװעג ןּבָאה ,זיוה
 ;ןגיוא ערעײז רַאפ זיוה ןקיזָאדמעד ןּופ טסעפטנּורג םעד
 .לוק ןכיוה ַא ףיוא החמׂש רַאפ טלַאשעג ןּבָאה ליפ ןּוא
 םעד ןשיװצ ןענעקרעד טנעקעג טינ טָאה קלָאּפ סָאד ןּוא*
 סקלָאפ םעד ןּופ לוק םעד ןּוא ,החמׂש רַאפ גנּולַאש ןּופ לוק !
 ;גנולַאש עסיורג ַא טלַאשעג טָאה קלָאפ סָאד םורָאװ ;ןײװעג
 .ןטײװ רעד ןיא זיּב טרעהעג ךיז טָאה לוק רעד ןּוא

 זַא טרעהעג ןּבָאה ןימינּב ןּוא הדּוהי ןּופ טנייפ יד ןּוא ד
 טָאג םעד הוהי ּוצ לּפמעט ַא ןעיוּב תולג ןּופ רעדניק יד

 יד ּוצ ןּוא ,ןלבָּבּורז ּוצ טנענעג ןּבָאה ײז ןּוא* .לארׂשי ןּופ
 :טנָאזעג יז ּוצ ןבָאה ןּוא ,רעזײהרעטָאּפ יד ןּופ טײלטּפױה
 ױזַא טָאג רעייַא ןכּוז רימ םורָאװ ,ךייַא טימ ןעיוּב רימָאל
 ןֹודֲח-רסָא ןּופ געט יד ןּופ רימ ןטכַאלש םיא ּוצ ןּוא ,ריא יװ
 טכַארּבעגפױרַא זדנוא טָאה סָאװ ,רּוׁשַא ןּופ ךלמ םעד
 יד ןּוא ;ַעּוׁשֵי ןּוא ,לבָּבּורז טגָאזעג יז ּוצ טָאה* .רעהַא
 ;לארׂשי ןּופ רעוייהרעטָאפ יד ןּופ טײלטּפױה עקירעּביא
 רעזדנוא ּוצ זיוה ַא ןעיוּב ּוצ ,ןָא טינ זדנּוא טימ ךיז טרעק ריא
 ןּופ טָאג םעד הוהי ּוצ ןעיוּב ןלעװ ןײלַא רימ טרעַײנ ;טָאג
 זדנוא טָאה סֵרָּפ ןופ ךלמ רעד שֶרֹוּכ יװ ױזַא ,לארׂשי

 טנעה יד טפַאלשענּפָא טָאה דנַאל ןּופ קלָאפ סָאד ןּוא*
 .ןעיוּב ןּופ ןקָארשענּפָא יז ןּוא ,הדּוהי ןּופ קלָאפ םעד ןּופ



 ןרעטשרַאפ ּוצ ,םיצעֹוי ײז ףיוא ןעגנודעגנָא ןּבָאה ײז ןּוא:
 ןּוא ,סֵרָּפ ןּופ ךלמ םעד טשֶרֹוּכ ןּופ געט עלַא ,הנוַּכ רעײז
 ןיא ןּוא* .סֵרָּפ ןּופ ךלמ םעד ׁשֶוָירָד ןּופ הכולמ רעד ויּב
 . ,הכולמ ןייז ןּופ ּבײהנָא ןיא ,ןשֹורַוׁשַחַא ןּופ הכולמ רעד
 הדּוהי ןּופ רעניֹוװַאּב יד ףיוא גָאלקנָא ןַא ןּבירשעג ײז ןּבָאה
 .םִיַלָשּורי ןּוא

 ,תָדרתִמ ,םָלׁשִּב טָאה ,ָאּתׂשַשחַּתרַא ןּופ געט יד ןיא ןּואי
 .ָאּתׂשַׁשחַּתרַאּוצ ןּבירשעג ,םירבח עקירעּביא ענייז ןּוא ,לֵאבָט
 זיא ווירּב םעד ןּופ ץפירשעג סָאד ןּוא ;סֵרָּפ ןּופ ךלמ םעד
 רעד םּוחר* .ןושל ןשימַארַא ןּוא בתּכ ןשימַארַא ןיא ןעװעג
 ַא ןּבירשעג ןּבָאה רעּבײרש רעד יַׁשמִש ןּוא רעּבעגלעּפַאּב
 -יװַא ךלמ םעד ָאֹּתׂשַשחַּתרַא ּוצ םִיַלָשּורי ףיוא וירּב
 ,רעּבעגלעּפַאּב רעד םּוחר ןּבירשעג טָאה לָאמסנעד"
 ,םירבח עקירעּביא ערעײז ןּוא ,רעּבײרש רעד יַׁשמַׁש ןּוא
 ,רעָאסרָפַא ,רעָאלּפרַט ,רעָאכתַסרַּפַא ןּוא ,רעָאניד
 ,רעמָליֵע ,רעֶאיהַד ,רעָאכנַשוש ,רעלבָּב ,רעָאוּכרַא
 רעטמירעג ןּוא רעסיורג רעד סָאװ תומּוא עקירעּביא יד ןּואי"
 רעד ןיא טצעזַאּב ײז ןּוא ,טכַארּבעגרעּבירַא טָאה רַּפַנסֶא
 ןּוא :ךייט טייז רענעי ןּופ עקירעּביא יד ןּוא ,ןֹורמֹוש טָאטש
 ןּבָאה יז סָאװ ווירּב םעד ןּופ חסּונ רעד ויא סָאדיי-דנוצַא
 טכענק ענד ,ךלמ םעד ָאֹּתֹׂשַשחַּתרַא ּוצ -:םיא ּוצ טקישעג
 םעד לָאז דנּוצַא ןּוא :ךייט טייז רענעי ןּופ ןשטנעמ יד
 ןעגנַאגעגפױרַא ןעניײז סָאװ ןדיא יד זַא ,ןייז טסּוװַאּב ךלמ
 יד ןעיוּב יז ;םִיַלָשּורי ןייק ודנּוא ּוצ ןעמּוקעג ןענייז ,ריד ןּופ
 ןקידנערַאפ ײז ןּוא ,טָאטש עוייּב ןּוא עקינעּפשרעדיװ
 ךלמ םעד לָאז ּדנּוצַא* .ןטסעפטנּורג ןּבָארג ןּוא ,ןרעיומ
 .טיובעגפיוא טעװ טָאטש עקיױוָאדיד ּביוא וַא ,ןייז טסּוװַאּב

 ןיק יז ןלעװ ,ןרעװ טקידנערַאפ ןלעװ ןרעיומ יד ןּוא ,ןרעװ

 .13-5ד ארזע 5



 11 ארוע 21-14 ד

 ןעגנערּב טעװ סָאד ןּוא ,ןלָאצ טינ טלעגנעוו ןּוא ,סֶכָמ ,לָאצּפָא)
 ןסע רימ יװ ױזַא ,דנּוצַא* .הסנכה רעכַאלגיניק רעד קזָה
 רַאפ טכער טינ זיא סע ןּוא ,ץַאלַאּפ םעד ןּופ ץלַאז סָאד |
 רימ ןקיש רַאפרעד ,ךלמ ןּופ דובּכמּוא םעד ןעזּוצּוצ ודנּוא !
 ןיא ןכּזכָאנ לָאז עמ ידּכ* ,ךלמ םעד עידֹומ ןענײז ןּוא

 ןעניפעג טסעװ ןּוא ;ןרעטלע ענייד ןּופ תונֹורכזה-רפס םעד
 זיא טָאטש עקיזָאדיד וַא ,ןסיוו ןּוא ,תונורכזה-רפס םעד ןיא

 ןּוא םיכלמ יד קזֶה טגנערּב ןּוא ,טָאטש עקינעּפשרעדיװ ַא !

 עקיּביײא ןּופ ריא ןיא ןטנּוּב טכַאמעג טָאה עמ ןּוא ,תונידמ יד
 .ןרָאװעג ברָח טָאטש עקיזָאדיד זיא םעד רעּביא ;ןָא געט
 טָאטש עקיזָאדיד ּביױא זַא ,ךלמ םעד עידֹומ ןענייז רימ:י
 טקידנערַאפ ןלעװ ןרעיומ יד ןּוא ,ןרעװ טיוּבעגפיוא טעװ
 ףיוא קלח ןייק ןּבָאה טינ רעמ םעד ךרּוד ּוטסעװ ,ןרעװ

 .ךייט טיײז רענעי !
 םעד םּוחר ּוצ רעפטנע ןַא טקישעג ךלמ רעד טָאהײ

 ערעײז ןּוא ,רעּבײרש םעד יַשמִש ןּוא ,רעּבעגלעּפַאּב
 יד ןּוא ,ןֹורמֹוש ןיא ןסעזעג ןענייז סָאװ םירבח עקירעּביא
 רעד-* ,דנּוצַא ןּוא !דירפ :ךײט טײז רענעי ןּופ עקירעּביא
 ךַאלדײשַאּב ויא ,טקישעג זודנוא טָאה ריא סָאװ װירּב
 ןּבעגעג זיא רימ ןּופ ןּוא* .רימ רַאפ ןרָאװעג טנעײלעג
 ,ןענּופעג ןּוא טכּוזעגכָאנ טָאה עמ ןּוא ,לעּפַאּב ַא ןרָאװעג
 ןּביוהרעד ךיז געט עקיּביײא ןּופ טָאה טָאטש עקיזָאדיד זַא
 ןרָאװעג טכַאמעג ןעניײז ריא ןיא זַא ןּוא ,םיכלמ ןגעקַא
 ןענייז םִיַלָשּורי רעּביא ןּוא** ;ןטנּוּב ןּוא ןעגנּוקינעּפשרעדיװ
 רעּביא טקיטלעװעג ןּבָאה ײז ןּוא ,םיכלמ עקיטכַאמ ןעװעג
 זיא טלעגגעוו ןּוא ,סֶכָמ ,לָאצּפָא ןּוא ;ךייט טייז רענעי ץנַאג
 ןרעװ ּוצ לעפַאּב ַא טיג דנּוצַא .ןרָאװעג טלָאצעג ײז
 ןרעװ טיוּבעג טינ לָאז טָאטש עקיזָאדיד ןּוא ,טײל עקיזָאדיד
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 / טיז ןּוא" .לעּפַאּב ַא ןרעװ ןּבעגעג טעװ רימ ןּופ זיּב
 / קָה רעד ידּכ ,םעד ןנעװ תועָט ןייק ןכַאמ ּוצ טינ טיהענּפָא
 : .םיכלמ יד ןּופ ןדָאש םּוצ ןסקַאװ טינ לָאז

 / -חַּתרַא ךלמ םעד ןּופ טלַאהניא רעד יװ לָאמסנעד**
 || ,ןעמוחר רַאפ ןרָאװעג טנעײלעגרָאפ זיא ווירּב סָאּתׂשַש
 !/ ןענייז יװַא ,םירבח ערעײז ןּוא ,רעּבײרש םעד יַׁשמִש ןּוא
 - יז ןּבָאה ןּוא ,ןדיא יד ּוצ םִיַלָשּורי ןייק ךיג ףיוא קעװַא ײז
 '/ -פיוא טָאה לָאמסנעד** .טלַאװעג ןּוא טכַאמ טימ טרעװעג

 - ןּוא ,םִיַלָשּורי ןיא סָאװ זיוה סטָאג ןּופ טעּברא יד טרעהעג

 !/ רעד ןּופ רָאי ןטײװצ םעד זיּב טלעטשעגּפָא ןעװעג זיא יז

 .סֵרָּפ ןּופ ךלמ םעד ׁשֶוָירֶד ןּופ הכּולמ

 - ןּופ ןּוז רעד הָירַכז ןּוא ,איבנ רעד יִנַח ,םיאיבנ יד ןּוא* ה
 הדּוהי ןיא סָאװ ןדיא יד ּוצ טגָאזעג תואיבנ ןּבָאה ,ןאֹודְצ

 .ײז ּוצ לארׂשי ןּופ טָאג ןּופ ןעמָאנ ןיא--םִיַלָשּורי ןיא ןּוא
 ןופ ןוז רעד לבָּבּורז ןענַאטשעגפיױא ןענייז לָאמסנעד*
 | ןּבָאה ןּוא ,ןקֶדִצֹוי ןּופ ןּוז רעד ַעּוׁשִי ןּוא ,ןלָאיּתלַאְש
 ןּוא ,םִיַלָׁשּורי ןיא סָאװ טָאג ןּופ זיוה סָאד ןעיוּב ןּביױהעגנָא
 ײז ןּבָאה סָאװ טָאג ןּופ םיאיבנ יד ןעװעג ןענייז יז טימ
 ןעמּוקעג ײז ּוצ זיא טײצ רענעגיײא רעד ןיא* .ןפלָאהעג
 ןּוא ,יַנזֹוּב-רַתׁש ןּוא ,ךייט טיײז רענעי ןּופ טשריפ רעד יֵנֹּתַּת
 טָאה רעװ :טגָאזעג ױזַא יז ּוצ ןּבָאה ײז ןּוא ,םירבח ערעײז
 ,זיוה עקיזָאדסָאד ןעיוּב ּוצ שינעּבױלרעד ַא ןּבעגעג ךייַא
 ןּבָאה לָאמסנעד,* ?רעױמ עקיזָאדיד ןקידנערַאפ ּוצ ןּוא
 ןענייז סָאװ-ןּבירשעג ײז ןּבָאה!-:טגָאזעג ױזַא יז ּוצ רימ
 "?ןינֹּב ןקיוָאדמעד ןעיוּב סָאװ ןשטנעמ יד ןּופ ןעמענ יד
 עטסטלע יד ףיוא ןעװעג זיא טָאנ רעײז ןּופ גיוא סָאד רעּבָא*
 טעװ ךַאז יד זיּב ,טרעװעג טינ ײז ןּבָאה יז ןּוא ,ןדיא יד ןּופ
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 ַא ןעגנערּב לָאמסנעד טעװ עמ ןּוא ,ןשְוָירֶד רַאפ ןעמּוק !
 .םעד ןגעװ הבּושּת

 ןּופ טשריפ רעד יֵנּתַּת סָאװ ווירּב םעד ןּופ חסּונ רעד"
 יד ,םירבח ענייז ןּוא ,יַנזֹוּב רַתש ןּוא ,ךייט טז רענעי
 םּוצ טקישעג ןּבָאה ,ךייט טייז רענעי ןּופ סָאװ רעָאכסרַּפַא
 ױזַא ןּוא ,ווירּב ַא טקישעג םיא ּוצ ןּבָאה יז ;שְוָירֶד ךלמי
 !דירפ ערָאג שְוָירֶד ךלמ םּוצ :םיא ןיא ןּבירשעג ןעװעג זיאי
 ּוצ ןעגנַאגעג ןעניײז רימ זַא ,ןייז טסּוװַאּב ךלמ םעד לָאי
 טרעװ סע ןּוא ,טָאג ןסיורג ןּופ זיוה םּוצ ,הדּוהי הנידמ רעדי
 ןָאטעגנײרַא טרעװ ץלָאה ןּוא ,רענייטש ערעווש ןּופ טיוּבעג

 ,קיסיילפ ןָאטעג טרעװ טעּברַא עקיזָאדיד ןּוא ,טנעוו יד ןיא
 לָאמסנעד רימ ןּבָאה" .טנַאה רעײז ןיא טקילנַאּב יז ןּוא
 יװַא ײז ּוצ ןּבָאה רימ ;עטסטלע עקיזָאדיד טנערפעג

 ןעיוּב ּוצ שינעּבױלרעד ַא ןּבעגעג ְךייַא טָאה רעװ :טגָאזעג
 ?רעיױמ עקיזָאדיד ןקידנערַאפ ּוצ ןּוא ,זיוה עקיזָאדסָאד
 ידּכ ,יײז ײּב טגערפעג רימ ןּבָאה ןעמענ ערעײז ךיוא ןּוא;י
 ןופ ןעמענ יד ןּביירשפיוא ןלעװ רימ זַא ,ןסיװ ןזָאל ּוצ ךיד
 ןּבָאה ױזַא ןּואי .רעריפנָא ערעײז ןענייז סָאװ ןשטנעמ יד
 יד ןענייז רימ :ןגָאז ּוצ יױזַא ,רעפטנע ןַא ןּבעגעג זדנוא יז

 ןעיוּב רימ ןּוא ,דרע ןּוא למיה ןּופ טָאג םעד ןּופ טכענק :
 ןעװעג ןיוש םעד רַאפ ןרָאי ליפ טימ זיא סָאװ זיוה סָאד ּפָא
 טיוּבעג סע טָאה לארׂשי ןּופ ךלמ רעסיורג ַא ןּוא ;טיוּבעג
 ןּבָאה ןרעטלע ערעזדנוא לײװ רעּבָא= .טקידנערַאפ ןּוא
 ןיא ןּבעגעג יז רע טָאה ,למיה ןּופ טָאג םעד טנרעצרעד
 ;לבָּב ןּופ ךלמ םעד ,ידׂשַּכ םעד רַצְנדַכּובנ ןּופ טנַאה רעד
 -רַאפ טָאה ןּוא ,זיוה עקיזָאדסָאד טרעטשעצ טָאה רע ןּוא
 ןּופ רָאי ןטשרע ןיא רעּבָא= .לבָּב ןייק קלָאפ סָאד ןּבירט
 ןּבעגעג ׁשֶרֹוּכ ךלמ רעד טָאה ,לבָּב ןּופ ךלמ םעד ׁשֶרֹוּכ
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 ךיוא ןּוא:* .טָאג ןּופ זיוה עקיזָאדסָאד ןעיוּב ּוצ לעּפַאּב ַא
 סָאװ זיוה סטָאג ןּופ םילּכ ענרעּבליז ןּוא ענרעדליג יד
 ןיא סָאװ לּפמעט םעד ןּופ ןעמּונעגקעװַא טָאה רֵצְנדַכּובנ
 ,לבָּב ןּופ לּפמעט םעד ןיא טריפענקעװַא ײז ןּוא ,םִיַלָשּורי
 לּפמעט םעד ןּופ ןעמּונעגסױרַא ׁשֶרֹוּכ ךלמ רעד טָאה יז
 ּוצ ןרָאװעג ןּבענעגרעּביא ןענייז יז ןּוא ,לבָּב ןיא סָאװ
 טכַאמעג םיא טָאה רע סָאװ ,רֵצַּבשַש ןעמָאנ ןטימ םענייא
 / עקיוָאדיד םענ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה רע ןּוא;* .טשריפ ןרַאפ
 ,םִיַלָשּורי ןיא סָאװ לּפמעט םעד ןיא קעװַא ײז גייל יג ;םילּכ
 ןיז ףױא ןרעװ טיױוּבעג טָאג ןּופ זױה סָאד לָאו ןּוא
 ;ןעמּוקעג רֵצַּבשַש רעקיזָאדרעד יא לָאמסנעד:* .טרָא
 ןיא סָאװ זיוה סטָאג ןּופ ןטסעפטנּורג יד טגײלעג טָאה רע
 / טרעװ דנּוצַא ויּב ןּוא ןָא לָאמסנעד ןּופ ןּוא ,םִיַלָשּורי
 ,דנּוצַא ןּואי .קיטרַאפ טינ ךָאנ ויא ןּוא ,טיוּבעג סע
 ןרעװ טכּוזעגכָאנ לָאז ,ןלעפעגליֹוװ זיא ךלמ םעד ּביױא
 ןיא סָאװ ךלמ םעד ןּופ רעמַאקצַאש רעד ןיא ןטרָאד
 / ןּבעגעג זיא ׁשֶרֹוּכ ךלמ ןּופ זַא ,ױזַא ויא סָאד בוא ,לבָּב
 ןיא טָאג ןּופ זיוה עקיזָאדסָאד ןעיוּב ּוצ לעפַאּב ַא ןרָאװעג
 ! ךלמ םעד ןּופ ןליװ םעד ןקיש ודנּוא רע לָאז ןּוא ;םִיַלָשּורי
 .םעד ןגעװ
 / ,לעּפַאּב ַא ןּבעגעג שְוָירְד ךלמ רעד טָאה לָאמסנעד' }

 / סָאװ רעמַאקרעכיּב רעד ןיא טכּוזעגכָאנ טָאה עמ ןּוא
 / זיא סע ןּוא* .לבָּב ןיא ןצַאש יד קעװַא ןטרָאד טגײל עמ
 / סָאװ טָאטשטּפױה רעד ןיא ,ָאתמחַא ןיא ןרָאװעג ןענּופעג
 / ןּבירשעג ןעװעג זיא ױזַא ןּוא ,הליגמ ַא ,יֵדָמ הנידמ רעד ןיא
 , ,שֶרֹוּכ ךלמ ןּופ רָאי ןטשרע ןיא* :ןעקנעדעג םּוצ ;ריא ןיא
 / זיױה םעד ןגעװ :לעּפַאּב ַא ןּבעגעג ׁשֶרֹוּכ ךלמ רעד טָאה
 / ןרעװ טױוּבעג זױה סָאד לָאו-םִיַלָשּורי ןיא טָאנ ןּופ
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 ןוא ,רעפּפָאטכַאלש טכַאלש עמ ּוװ טרָא ןַא רַאפ!
 ךייה ןייז ;קרַאטש ןרעװ טגײלעג ןלָאז ןטסעפטנּורג ענייז !
 טימ+ ;ןלײא קיצכעז טײרּב ןייז ,ןלייא קיצכעז ןייז לָאז |
 םעיינ ןּופ טכיש ַא ןּוא ,רענייטש ערעווש ןּופ ןטכיש ירד |

 .זיוה סכלמ ןּופ ןרעװ ןּבעגעג ןלָאז תואצֹוה יד ןּוא ;ץלָאה
 זיוה סטָאג ןּופ םילּכ ענרעּבליז ןּוא ענרעדליג יד ךיוא ןּוא
 סָאװ לּפמעט םעד ןּופ ןעמּונעגסױרַא טָאה רֵצְנדַכּובנ סָאװ
 -מּוא ןעמ לָאז ,לבָּב ןייק טריפענקעװַא ןּוא ,םִיַלָשּורי ןיא

 ןיא סָאװ לּפמעט םעד ּוצ ןייגקירּוצ לָאז סָאד ןּוא ,ןרעק
 זיוה ןיא ןגײלקעװַא סע טסלָאז ןּוא ,טרָא ןייז ףיוא םִיַלָׁשּורי
 .טָאג ןּופ !

 -רַתֹׁש ,ךייט טיײז רענעי ןּופ טשריפ רעד יֵנֹּתַּת ,דנּוצַא?
 רענעי ףיוא סָאװ רעָאכסרַפַא יד םירבח ערעיײַא ןּוא ,יַנזֹוּב

 יד ּור ּוצ טזָאלי .ןטרָאד ןּופ טײװ ךיז טלַאה ,ךייט טײז
 ןּופ טשריפ רעד ןלָאז ;טָאג ןּופ זיוה ןקיזָאדמעד ןּופ טעּברַא
 עקיזָאדסָאד ןעיוּב ןדיא יד ןּופ עטסטלע יד ןּוא ,ןדיא יד
 ןּבעגעג טרעװ רימ ןּופ ןּוא* .טרָא ןייז ףיוא טָאג ןּופ זיוה
 עקיזָאדיד רַאפ ןָאט טלָאז ריא סָאװ ןגעװ לעּפַאּב ַא
 ןּופ ויוה עקיזָאדסָאד ןעיוּב ּוצ ידּכ ,ןדיא יד ןּופ עטסטלע

 ףיוא לָאצּפָא םעד ןּופ ,םּוטנגײא סכלמ םעד ןּופ זַא :טָאג !
 ּוצ תואצֹוה יד ןרעוװ ןּבעגעג ךיג ףיוא ןלָאז ,ךייט טײז רענעי
 ןּבָאה יז סָאװ ןּוא* .ןרעטש ּוצ טינ ידּכ ,ןשטנעמ עקיזָאדיד
 -פיוא ףיוא ,ןסּפעש ןּוא סרעדיװ ייס ,ןסקָא עגנּוי ייס ,קיטיײנ
 ,לייא ןּוא ןייוו ,ץלַאז ,ץײװ ,למיה ןּופ טָאג םּוצ ןעגנערּבּוצ
 לָאז ,םִיַלָשּורי ןיא סָאװ םינהֹּכ יד ןּופ גנַאלרַאפ םעד טול
 ײז ידּכ" ;טלעּפרַאפ טינ גָאט ןיא גָאט ןרעװ ןּבענעג יז
 ןוא ,למיה ןּופ טָאג םּוצ תוחיר עקַאמשעג ןייז בירקמ ןלָאז
 ןּוא= .רעדניק עניײז ןּוא ךלמ ןּופ ןּבעל םעד רַאפ ןטעּב
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 / רענייא רעדעװטעי זַא ,לעּפַאּב ַא ןּבעגעג טרעװ רימ ןּופ
 / ןקלַאּב ַא לָאו ,טרָאװ עקיזָאדסָאד ןרעדנע טעװ סָאװ
 / ןגָאלשענּוצ לָאז רע ןּוא ,זיוה ןייז ןּופ ןרעװ ןסירעגסױרַא
 . טכַאמעג לָאז זיוה ןייז ןּוא ;ךייה רעד ןיא ףיורעד ןרעװ
 / סָאװ טָאג רעד ןּוא* .רַאפרעד ןפיוהטסימ ַא רַאפ ןרעוו
 | ןפרַאװמּוא לָאז ,ןטרָאד ןעמָאנ ןייז ןעּור טכַאמעג טָאה
 ןַײז ןקערטשסיוא טעװ סָאװ קלָאפ ןּוא ךלמ רעדעװטעי
 | עקיױָאדסָאד ןרעטשעצ ּוצ ידּכ ,ןרעדנע ּוצ סָאד טנַאה
 / ןּבעגעג ּבָאה שְוָירִד ךיא .םִיַלָשּורי ןיא סָאװ טָאג ןּופ זיוה
 ".ךינ ףיוא ןרעװ ןָאטעג רע לָאז ;לעּפַאּב םעד

 / ןּבָאה ,טקישעג טָאה שְוָירְד ךלמ רעד לײװ ,לָאמסנעד:*
 / ןּוא ,יַנזֹוּב-רַתְש ,ךייט טז רענעי ןּופ טשריפ רעד יַנֹּתַּת
 / ןּופ עטסטלע יד ןּוא;* .ןָאטעג ױזַא ךיג ףיוא ,םירבח ענייז
 האּובנ רעד טול ,טקילנַאּב ןּבָאה ןּוא טיוּבעג ןּבָאה ןדיא יד
 ײז ןּוא .ןאֹודְצ ןּופ ןּוז םעד הָירַכז ןּוא ,איבנ םעד יֵנֲח ןּופ
 םעד ןּופ לעפַאּב םעד טול טקידנערַאפ ןּוא טיוּבעג ןּבָאה
 ןּוא ,ןשֶרֹוּכ ןּופ לעפַאּב םעד טול ןּוא ,לארׂשי ןּופ טָאנ
 עמ ןּוא* .סֵרָּפ ןופ ךלמ םעד ָאּתׂשַשחַּתרַא ןּוא ,ןשְוָירֶד
 ןופ גָאט ןטירד ןזיּב זיוה עקיזָאדסָאד טקידנערַאפ טָאה
 ךלמ ןּופ רָאי ןטסקעז ןיא ןעװעג זיא סָאװ ,רדָא שדֹוח
 .הכּולמ סשוָירְד

 ,םִיול יד ןּוא םינהֹּכ יד ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא;*
 יד טכַאמעג ןּבָאה ,תולג ןּופ רעדניק עקירעּביא יד ןּוא
 ןואי .החמׂש טימ טָאג ןּופ זיוה ןקיזָאדמעד ןּופ גנּואייַנֲאּב
 ןקיזָאדמעד ןּופ גנּואייַנַאּב רעד ּוצ ןעװעג בירקמ ןּבָאה יז
 ריפ ,סרעדיװ טרעדנּוה ײװצ ,ןסקָא טרעדנוה טָאג ןּופ זיוה
 רעפּפָאדניז רַאפ קעּבנגיצ ףלעװצ ןּוא ,ןסּפעש טרעדנוה
 .לארׂשי ןּופ םיטבש יד ןּופ לָאצ רעד טול ,לארׂשי ץנַאג ראפ
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 -ּולײטנײַא ערעײז טול םינהֹּכ יד טלעטשעג ןּבָאה ײז ןּוא*
 םעד ףיוא ,ןעגנּולײטּפָא ערעיײז טול םיִיָול יד ןּוא ,ןעג |

 ןּבירשעג טייטש סעיװ יװזַא ,םִיַלָשּורי ןיא סָאװ טָאג ןּופ טסניד
 .ןהשמ ןּופ ְךּוּב םעד ןיא

 ךןּברק םעד טכַאמעג ןּבָאה תולג ןּופ רעדניק יד ןּוא!*
 יד םורָאװ"" .שדֹוח ןטשרע ןּופ גָאט ןטנצרעפ ןיא חַסָּפ !

 ײז ;טקינײרעג םענייא ןיא ךיז ןּבָאה םִיִיַול יד ןּוא םינהֹּכ
 -ןּברק םעד ןטכָאשעג ןּבָאה ײז ןּוא .ןיײר ןעװעג עלַא ןענייז
 רעדירּב ערעײז רַאפ ןּוא ,תולג ןּופ רעדניק עלַא רַאפ חַסֶּפ !

 יד ןסעגעג ןּבָאה סע ןּוא** .ןײלַא ךיז רַאפ ןּוא ,םינהּכ יד
 ,תולג ןּופ טרעקענמּוא ךיז ןּבָאה סָאװ לארׂשי ןּופ רעדניק
 רעד ןּופ ײז ּוצ טדײשעגּפָא ךיז טָאה סָאװ רעכַאלטיא ןּוא
 הוהי ןכּוז ּוצ ידּכ ,דנַאל ןּופ רעקלעפ יד ןּופ טיײקנײרמּוא
 בוט-םוִי םעד טכַאמעג ןּבָאה ײז ןּוא* .לארׂשי ןּופ טָאג םעד
 ײז טָאה טָאג םורָאװ ,דיירפ טימ געט ןּביז תוצמ ןּופ
 םעד ןּופ ץרַאה סָאד יז ּוצ טרעקעגּוצ טָאה ןּוא ,טיײרפרעד
 טעּברַא רעד ןיא טנעה ערעײז ןקרַאטש ּוצ ,רּוׁשַא ןּופ ךלמ
 .לארׂשי ןּופ טָאג םעד ,טָאג ןּופ זיוה םעד ןּופ

 ןופ הכולמ רעד ןיא ,ןשינעעשעג עקיזָאדיד ךָאנ ןּואי ן
 ןופ ןּוז רעד ארוע זיא ,סֵרָּפ ןּופ ךלמ םעד ָאּתסַשחַּתרַא

 ןּוז םעדי ,הָיקלִח ןּופ ןּוז םעד ,הָירַזַע ןּופ ןּוז םעד ;הָיִרׂש
 םעד* .,בּוטיחַא ןּופ ןּוז םעד ,קֹודָצ ןּופ ןּוז םעד ,םּולַש ןּופ
 ,תֹויָרמ ןּופ ןּוז םעד ,הָירַזַע ןּופ ןּוז םעד ,הָירַמַא ןּופ ןּוו
 ,יקּוּב ןּופ ןּוז םעד ,יווע ןּופ ןּוז םעד ,הָיחַרז ןּוּפ ןּוז םעד*
 ןּופ ןּוז םעד ,סחניּפ ןּופ ןּוז םעד .ַעּוׁשיבַא ןּופ ןּוז םעד?
 -רעד זיא*-לודָנְןהֹּכ םעד ןרהַא ןּופ ןּוז םעד ,ּרָזָעלֶא
 ןעװעג זיא רע ןּוא ;לבָּב ןייק ןעגנַאגעגפױרַא ארזע רעקיזָאד
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 | טָאג רעד הוהי סָאװ השמ-תרֹוּת ןיא טנוװַאהַאּב ,רעּבײרש ַא

 ןּבעגעג םיא טָאה ךלמ רעד ןּוא .ןּבעגעג טָאה לארׂשי ןּופ
 טָאג ןייז הוהי ןּופ טנַאה רעד טול ,השקּב עכַאלטיא ןייז
 רעדניק יד ןּופ ןעגנַאנעגפױרַא ןענייז סע ןּואי .םיא ףיוא
 ,סרענניז יד ןּוא ,םִיִיול יד ןּוא םינהֹּכ יד ןּופ ןּוא ,לארׂשי ןּופ
 ןטעּביז ןיא ,םִיַלָשּורי ןייק ,םיניתנ יד ןּוא ,טײלרעױט יד ןּוא
 ןייק ןעמּוקעג זיא רע ןּוא* .ָאּתסַׁשחַּתרַא ךלמ ןּופ רָאי
 ןטעּביז ןיא ןעװעג זיא סָאװ ,שדֹוח ןטפניפ ןיא םִיַלָשּורי
 / שדֹוח ןטשרע ןּופ גָאט ןטשרע ןיא םורָאװי .ךלמ ןּופ רָאי
 ןוא ,לבָּב ןּופ גנַאנפױרַא םעד ןּופ ּבײהנָא רעד ןעװעג זיא
 ןייק ןעמּוקעגנָא רע זיא שדֹוח ןטפניפ ןּופ גָאט ןטשרע ןיא
 .םיא ףיוא טָאג ןייז ןּופ טנַאה רעטּוג רעד טול ,םִיַלָׁשּורי
 סטָאג ןשרָאּפ ּוצ ץרַאה ןייז טרעקעג טָאה ארוע םורָאװי
 ןּוא םיקּוח לארׂשי ןיא ןענרעל ּוצ ןּוא ,ןָאט ּוצ ןּוא ,הרֹוּת
 .ןצעזעג

 רעד סָאװ ווירּב םעד ןּופ חסּונ רעד זיא סָאד ןּואיי
 םעד ,ןהֹּכ םעד ארוע ןּבעגעג טָאה ָאּתסַׁשחַּתרַא ךלמ
 טָאּבעג סטָאג ןּופ רעטרעװ יד ןּופ רעּביײרש םעד--רעּבײרש
 ךלמ רעד ָאּתסַׁשחַּתרַאי* :לארׂשי ּוצ ןצעזעג עניײז ןּוא
 םעד ןּופ רעּבײרש םעד ,ןהֹּכ םעד ארוע ּוצ םיכלמ ןּופ
 ןוא .רעטײװ ױזַא ןּוא ,למיה ןּופ טָאג םעד ןּופ ץעועג
 רעכַאלטיא זַא ,לעפַאּב ַא ןּבעגעג רימ ןּופ טרעװ* דנּוצַא
 ,לארׂשי קלָאפ םעד ןּופ ,ךײרגיניק ןיימ ןיא ןָא ךיז טָאּב סָאװ
 ןייק ריד טימ ןייג ּוצ ,םיִיַול יד ןּוא ,םינהֹּכ ערעיײז ןּוא
 םעד ןּופ טקישעג טסרעװ ּוד יװ ױזַאי+ .ןייג געמ ,םִיַלָשּורי
 ןּוא הדּוהי ןגעװ ןשרָאפּוצכָאנ םיצעֹוי ןּביז ענייז ןּוא ךלמ
 ןיד ןיא סָאװ טָאג ןייד ןּופ ץעזעג םעד טול ,םִיַלָשּורי
 דלָאג סָאד ןּוא רעּבליז סָאד ןריפּוצקעװַא ןּוא!* ,טנַאה
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 םעד ּוצ ןעװעג בדנמ ןּבָאה םיצצעֹוי עניײז ןּוא ךלמ רעד סָאװ
 ןּוא:* ,םִיַלָשּורי ןיא זיא גנּוניוװ ןייז סָאװ ,לארׂשי ןּופ טָאג !
 רעד ןיא ןגירק טסעװ ּוד סָאװ דלָאג ןּוא רעּבליז סָאדלַא |
 םעד ןּופ תובדנ יד טימ םענייא ןיא ,לבָּב הנידמ רעצנַאג !
 זיוה םעד רַאפ ןייז בדנמ ןלעװ סָאװ םינהֹּכ יד ןּוא קלָאּפ !

 דלַאּב ּוטסגעמ םּורד-י-םִיַלָשּורי ןיא סָאװ טָאג רעײז ןּופ
 ,ןסּפעש ,סרעדיװ ,ןסקָא טלעג ןקיזָאדמעד רַאפ ןפיוק
 טסלָאז ןּוא ,רעפּפָאסיג ערעײז ןּוא רעּפּפָאזיײּפש ערעײז טימ

 סָאװ זיוה סטָאג רעיא ןּופ חּבומ םעד ףיוא ןייז בירקמ יז !
 טעװ רעדירּב ענײד ןּוא ריד סָאװ ןּוא-* .םִיַלָשּורי ןיא
 ןּוא רעּבליז םעד ןּופ טשער םעד טימ ןָאט ּוצ ןלעפעגליֹוװ
 ןוא;* .טָאג רעייַא ןּופ ןליװ םעד טול ןָאט ריא טגעמ ,דלָאג

 ןייד ןּופ טסניד םעד רַאפ ןּבעגעג ריד ןרעװ סָאװ םילּכ יד !
 ןוא .םִיַלָשּורי ןּופ טָאג םעד רַאפ רעּביא ּביג ,זיוה סטָאג
 ןיד ןּופ זיוה םעד רַאפ קיטיינ ויא סָאװ עקירעּביא סָאד

 -סיוא ּוטסלָאז ,ןּבעגוצסױא ןעמוקסיוא טעװ ריד סָאװ טָאג !
 -רַא ךלמ ,רימ ןּופ ןּואי: .רעמַאקצַאש סכלמ םעד ןּופ ןּבעג
 רעטסנײמצַאש עלַא ּוצ לעּפַאּב ַא ןּבעגעג טרעוו ,ָאּתסַׁשחַּת
 ,ןהֹּכ רעד ארוע סָאװ ץלַא זַא ,ךייט טײז רענעי ףיוא סָאװ
 ,למיה ןּופ טָאג םעד ןּופ ץעזעג םעד ןּופ רעּבײרש רעד |
 ,ןרעװ ןָאטעג ךיג ףיוא לָאז ,ןעגנַאלרַאפ ךייַא ןּופ טעװ -

 רֹוּכ טרעדנּוה זיּב ןּוא ,רעּבליז רענטנעצ טרעדנוה ויב*

 ,לייא תַּב טרעדנוה זיּב ןּוא ,ןײװ תַּב טרעדנּוה זיּב ןּוא ,ץײװ
 ףיוא זיא סָאװ ץלַא* .לָאצ רענעּבירשעג ַא ןָא ץלַאז ןּוא
 ןָאטעג קיטכיר לָאז ,למיה ןּופ טָאג םעד ןּופ לעּפַאּב םעדי
 לָאז סע ידּכ ,למיה ןּופ טָאג םעד ןּופ זיוה םעד רַאפ ןרעװ
 עניז ןּוא ךלמ םעד ןּופ הכּולמ רעד ףיוא ןרָאצ ַא ןייז טינ -

 םינהֹּכ עלַא זַא ,עידֹומ ךיַא רימ ןענייז ךיוא- .רעדניק
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 -מעד ןּופ רעניד ןּוא ,םיניתנ יע סרענניז ,םִיַיַול ןּוא
 נעװ ןּוא ,סָכָמ ,לָאצּפָא ןעמ לָאז ,טָאג ןּופ זיוה ןקיזָאד
 ,ארוע ּוד ןוא*  .יײז ףיוא ןגײלפױרַא ןרָאט טינ ,טלעג
 / ץעו ,טנַאה ןײד ןיא סָאװ טָאג ןייד ןּופ המכח רעד טול
 - ץצנַאג סָאד ןטּפשמ ןלָאז סָאװ םינייד ןּוא רעטכיר ףיוא
 יד ןסײװ סָאװ עלַא ,ךייט טײז רענעי ףיוא סָאװ קלָאּפ
 / ריא טלָאז ,טינ סײװ סָאװ םעד ןּוא ;טָאג ןייד ןּופ ןצעזעג
 / ןּופ ץעועג סָאד ןָאט טינ טעװ סָאװ רעד ןּוא** .ןסיװ ןכַאמ
 - ןָאטעג ךיג לָאז ,ךלמ םעד ןּופ ץעועג סָאד ןּוא ,טָאג ןייד
 . רעדָא ,טױט םּוצ רעדעװטנע ,טּפשמ ַא םיא ףיוא ןרעװ
 / ּוצ רעדָא ,ףָארטשטלעג ּוצ רעדָא ,גנּוּבײרטרַאפ ּוצ
 | .שינעקנעפעג

 / ןרעטלע ערעודנוא ןּופ טָאג רעד הוהי זיא טּבױלעגײי
 ּוצ ,ןצרַאה סכלמ ןיא ןּבעגעגנײרַא סניװַא טָאה רע סָאװ
 רע ןּוא= ,םִיַלָׁשּורִי ןיא סָאװ טָאג ןּופ זיוה סָאד ןענייֵשַאּב
 ,םיצעֹוי ענייז ןּוא ךלמ םעד רַאפ דָאנעג טגיינעגּוצ רימ טָאה
 ּבָאה ךיא ןּוא .ךלמ םעד ןּופ ןרַאה עקיטכַאמ עלַא יּב ןּוא
 ףיוא טָאג ןיימ הוהי ןּופ טנַאה רעד טול טקרַאטשעג ךימ
 טַײלטּפױה לארׂשי ןּופ טלמַאזעננייַא ּבָאה ךיא ןּוא ,רימ
 .רימ טימ ןײגּוצפױרַא
 -רעטָאפ ערעײז ןּופ ןטּפױה יד ןעניײז סָאד ןּוא" ןה

 -פורַא ןענַײז סָאװ יד ןּופ ווירּב-סוחי רעד ןּוא ,רעזייה
 ךלמ םעד ן הכולמ רעד ןיא ,לבָּב ןּופ רימ טימ ןעגנַאגעג
 .ָאּתסַשחַּתרַא

 ,םֹוׁשְרֵנ :סחניּפ ןּופ רעדניק יד ןּופי
 .לַאינָד :רָמָתיֹא ןּופ רעדניק יד ןּופ
 .ׁשּוטַח :דוד ןּופ רעדניק יד ןּופ
 ,ׁשֹוערַּפ ןּופ רעדניק יד ןּופ :הָינַכש ןּופ רעדניק יד ןּופ*
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 ןּוא טרעדנּוה ןעװעג סחַימ ךיז ןּבָאה םיא ּוצ ןּוא ;הָירַכז
 .ןענױשרַאּפסנַאמ קיצפופ

 ןּוז רעד יַניֵעֹוהְילֶא ;בָאֹומ-תַחַּפ ןּופ רעדניק יד ןּופּי
 .ןענױשרַאּפסנַאמ טרעדנוה ײװצ םיא טימ ןּוא ,ןהָיחַרז ןּופ !
 ןּוא ,ןלַאיוחַי ןּופ ןּוז רעד :הָינַּכש ןּופ רעדניק יד ןּופ* :
 .ןענױשרַאּפסנַאמ טרעדנּוה ײרד םיא טימי

 ,ןענתָנֹוי ןּופ ןּוז רעד דֶבֶע :ןידָע ןּופ רעדניק יד ןּופ ןּוא*
 .ןענױשרַאּפסנַאמ קיצפּופ םיא טימ ןּוא
 ןופ ןּוז רעד הָיעַשי :םָליֵע ןּופ רעדניק יד ןּופ ןּואז = |
 .ןענױשרַאּפסנַאמ קיצעּביז םיא טימ ןּוא ,ןהָילַתַע'

 ןּופ ןּוז רעד הָידַבז :הָיטַּפש ןּופ רעדניק יד ןּופ ןּוא
 .ןענױשרַאּפסנַאמ קיצכַא םיא טימ ןּוא ,ןלֵאָכימ|

 ,ןלַאיחי ןּופ ןּוז רעד הָידַבֹוע :בָאֹוי ןּופ רעדניק יד ןּופי
 .ןענױשרַאּפסנַאמ ןצכַא ןּוא טרעדנּוה ײװצ םיא טימ ןּוא

 ,ןהָיפַסֹוי ןּופ ןּוז רעד :תימֹולש ןּופ רעדניק יד ןּופ ןּואיי = |
 .ןענױשרַאּפסנַאמ קיצכעז ןּוא טרעדנוה םיא טימ ןּוא

 ,ןיֵבַּב ןּופ ןּוז רעד הָירַכז :יָבַּב ןּופ רעדניק יד ןּופ ןּוא!:
 .ןענױשרַאּפסנַאמ קיצנַאװצ ןּוא טכַא םיא טימ ןּוא -

 ,ןענְטִקַה ןּופ ןּוז רעד ןָנֶחֹוי :דֶגֹוַע ןּופ רעדניק יד ןּופ ןּוא;*
 .ןענױשרַאּפסנַאמ ןעצ ןּוא טרעדנּוה םיא טימ ןּוא
 סָאד ןּוא :עטצעל יד :םקינֹודַא ןּופ רעדניק יד ןּופ ןּוא= = |

 טימ ןּוא ,הָיעַמׁש ןּוא ,לֵאיִעי ,טְלָפילֶא :ןעמענ ערעײז ןענייז
 .ןענױשרַאּפסנַאמ קיצכעז ײז

 טימ ןּוא ,רּוּכַז ןּוא ,יֵתּוע :יֵונַּב ןּופ רעדניק יד ןּופ ןּוא:*
 .ןענױשרַאּפסנַאמ קיצעביז יז

 טײג סָאװ ךייט םייּב טלמַאזעגנייַא יז ּבָאה ךיא ןּואי* -
 ,געט ירד טּורעג ןטרָאד ןּבָאה רימ ןּוא ,ָאוהַא ןיא ןײרַא
 יד ןשיװצ ןּוא קלָאפ םעד ןשיװצ טקּוקעגכָאנ ּבָאה ךיא ןּוא
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 .יֵוֵל ןּופ רעדניק יד ןּופ ןענּופעג טינ ןטרָאד ּבָאה ןּוא ,םינהֹּכ
 ,הָיעַמש ךָאנ ,לֵאירַא ךָאנ ,רֶזָעילֶא ךָאנ טקישעג ךיא ּבָאהְי*
 ןָתָנ ךָאנ ןּוא ,ןָתָנלֶא ךָאנ ןּוא ,בירָי ךָאנ ןּוא ,ןֶתָנלֶא ךָאנ ןּוא
 ךָאנ ןּוא ,טײלטּפױה יד ,םָלּושמ ךָאנ ןּוא ,הָירַכז ךָאנ ןּוא
 ײז ּבָאה ךיא ןּואי .רענעק יד ,ןָתָנֹלֶא ךָאנ ןּוא ,בירֵיֹוי
 טרָא םעד ןיא ןַאמטּפױה םעד ֹודא ּוצ לעּפַאּב ַא ןּבעגעג
 ! רעטרעװ ליױמ רעײז ןיא ןָאטעגנײרַא ּבָאה ךיא ןּוא ,ָאיפְסְּכ
 ! ןעװעג ןענייז סָאװ רעדּורּב ןייז ןןּואנ ןֹודִא ּוצ ןדער ּוצ
 ! רענידַאּב ןעגנערּב ּוצ זדנּוא ,ָאיִפְסָּכ טרָאםעד רעּביאטצעזעג
 ודנוא ןּבָאה ײז ןּואי* .טָאג רעזדנּוא ןּופ זיוה םעד רַאפ
 ַא ,ודנּוא ףיוא טָאג ןּופ טנַאה רעטּוג רעד טול ,טכַארּבעג
 ןּופ ןּוז םעד ילחַמ ןּופ רעדניק יד ןּופ ןַאמ ןקידנַאטשרַאּפ
 ענייז ןּוא ןיז ענייז טימ ןהָיבִרַש ןּוא ;ןלארׂשי ןּופ ןּוז םעד ,יִוֵל
 ןופ ןהָיעַשי םיא טימ ןּוא ,ןהָיבַשַח ןּוא* ;ןצכַא-רעדירּב
 -ךיז ערעײז ןּוא ,רעדירּב ענייז ,ירָרמ ןּופ רעדניק יד
 ןּבָאה ןרַאה יד ןּוא דוד סָאװ םיניתנ יד ןּופ ןּוא ;קיצנַאװצ
 | טרעדנוה ײװצ ,םִיִיַול יד ןּופ טסניד םעד רַאפ ןּבעגעגּפָא
 / יד טימ ןפּורעגנָא ןעװעג ןענייז עלַא ;םיניתנ קיצנַאװצ ןּוא
 | .ןעמענ

 ךייט םייּב תינעָּת ַא ןפּורעגסױא ןטרָאד ּבָאה ךיא ןּואיי
 ײּב ןטעּב ּוצ ידּכ ,טָאג רעזדנּוא רַאפ ןקינייּפ ּוצ ךיז ,ָאוהַא
 עניילק ערעודנּוא רַאפ ןּוא זדנּוא רַאפ געװ ןכײלג ַא םיא
 ךיא םורָאװ** .געמרַאפ ןצנַאג רעזדנּוא רַאפ ןּוא ,רעדניק
 ןּוא ליח ךלמ םעד ןּופ ןעגנַאלרַאפ ּוצ טמעשעג ךיז ּבָאה
 רימ לײװ ,געװ ןפיוא טנייפ ַא ןּופ ןפלעה ּוצ ודנּוא רעטײר
 זיא טָאג ןּופ טנַאה יד :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ךלמ םּוצ טגָאזעג ןּבָאה
  ןייז ןּוא טכַאמ ןייז ןּוא ,םיא ןכּוז סָאװ עלַא ףיוא ןטּוג םּוצ
 || ןּבָאה רימ ןּוא* .םיא ןוָאלרַאפ סָאװ עלַא ןגעקַא ןרָאצ
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 רע ןּוא ,םעד ןגעװ טָאג רעזדנּוא ײּב ןטעּבעג ןּוא ,טסַאפעג !
 .ודנּוא ןּופ ןטעּברעד טוָאלעג ךיז טָאה !

 םינהֹּכ יד ןּופ ןרַאה יד ןּופ טדײשענּפָא ּבָאה ךיא ןּוא
 ערעײז ןּופ ןעצ יײז טימ ןּוא ,ןהָיבַשַח ,ןהָיבִרש :ףלעװצ
 ןוא ,רעּבליז סָאד ןגיֹוװעגּוצ ײז ּבָאה ךיא ןּוא* .רעדירּב
 סטָאג רעזדנּוא רַאפ גנּודײשּפָא יד ,םילּכ יד ןּוא ,דלָאג סָאד
 ןּוא ,ןרַאה ענייז ןּוא םיצצֹוי עניײז ןּוא ,ךלמ רעד סָאװ זיוה

 בדנמ ןּבָאה ,ןענּופעג ןטרָאד ךיז ןּבָאה סָאװ לארׂשי ץנַאג |
 רעּבליז טנַאה רעײז ףיוא ןגיוװעגּפָא ּבָאה ךיא ןּוא* .ןעװעג
 םילּכ ענרעּבליז ןּוא ,רענטנעצ קיצפּופ ןּוא טרעדנּוה סקעז
 ןוא" ;רענטנעצ טרעדנוה דלָאג ;רענטנעצ טרעדנוה
 ײוװַצ ןּוא ;םינֹוּכרַדַא טנזיוט ּוצ ,קיצנַאװצ רעכעּב ענרעדלינ
 ןוא* .דלָאג יװ רעײט ױזַא ,רעּפּוק ןלעג םענייפ ןּופ םילּכ

 יד ןּוא ,טָאג ּוצ קילײה טײז ריא :טגָאזעג ײז ּוצ ּבָאה ךיא |
 ַא זיא דלָאג סָאד ןּוא רעּבליז סָאד ןּוא ;קילײה ןענייז םילּכ

 טסַאּפ* .ןרעטלע ערעיײַא ןּופ טָאג םעד הוהי ּוצ הבדנ |
 ןרַאה יד רַאפ ןגעװּפָא סע טעװ ריא ויּב ,סע טיה ןּוא ףיוא |

 -רעטָאּפ יד ןּופ ןרַאה יד ןּוא ,םַײל יד ןּוא םינהֹּכ יד ןּופ
 סטָאג ןּופ ןרעמַאק יד ןיא ,םִיַלָשּורי ןיא לארׂשי ןּופ רעזײה
 גָאװ יד ןעמּונעגּוצ ןּבָאה םִַיַול יד ןּוא םינהֹּכ יד ןּוא** .זיוה
 ףיוא ,םילּכ יד ןּוא ,דלָאנ םעד ןּוא רעּבליז םעד ןּופ
 .טָאג רעזדנּוא ןּופ זיוה ןיא םִיַלָׁשּורי ןייק ןעגנערּב ּוצ

 ןיא ָאוהַא ךייט םעד ןּופ ןגיוצעגקעװַא ןּבָאה רימ ןּוא*י
 ןּוא ,םִיַלָשּורי ןייק ןייג ּוצ ,שדֹוח ןטשרע ןּופ גָאט ןטפלעװצ
 זדנּוא טָאה רע ןּוא ,זדנּוא ףיוא ןעװעג זיא טָאג ןּופ טנַאה יד
 ןפיוא רערעױל ןּוא טנייפ ןּופ טנַאה רעד ןּופ טמערישַאּב
 ןענייז ןּוא ,םִיַלָשּורי ןייק ןעמּוקעג ןעניײז רימ ןּוא* .געװ
 סָאד זיא גָאט ןטריפ ןפיוא ןּוא** .געט ירד ןסעזעג ןטרָאד
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  ןרָאװעג ןגיֹוװעגּפָא םילּכ יד ןּוא דלָאג סָאד ןּוא רעּבליז
 ! םעד תֹומַרמ ןּופ טנַאה רעד ףיוא ,טָאג רעזדנוא ןּופ זיוה ןיא
 . רָזָעלֶא ןעװעג זיא םיא טימ ןּוא ;ןהֹּכ םעד ,ןהָיַרּוא ןּופ ןּוז
 - ,ןַעּוׁשֵי ןּופ ןּוז רעד דָבֶוֹוי ;יײז טימ ןּוא ;ןסחניּפ ןּופ ןּוז רעד
 / לָאצ ַאטימ ץלַא"* ;םַײול יד ;ןיּונְּב ןּופ ןּוז רעד הָידַעֹונ ןּוא
 ןרָאװעג ןּבירשרַאפ זיא גָאװ עצנַאג יד ןּוא ;גָאװ ַא טימ ןּוא
 .טייצ רענעי ןיא

 ןופ ןעמּוקעג ןענייז סָאװ תולג ןּופ רעדניק יד ןּבָאה;*
  ןּופ טָאג םּוצ רעפּפָאדנַארּב ןעװעג בירקמ ,טפַאשנעגנַאפעג
 / קיצניײנ ןּוא סקעז ,לארׂשי ץנַאג רַאפ ןסקָא ףלעװצ ,לארׂשי
 - "דניז רַאפ קעּב ףלעװצ ,ןסּפעש קיצעּביז ןּוא ןּביז ,סרעדיװ
 ןּבָאה ײו ןּוא .טָאג ּוצ רעפּפָאדנַארּב עלַא ;רעפּפָא
 ןופ ןּפַארטַאס יד ּוצ ךלמ ןּופ ןלעּפַאּב יד ןּבעגעגרעּביא
 ןּבָאה יז ןּוא ;ךײט טייז רענעי ןּופ ןטשריפ יד ןּוא ,ךלמ
 .טָאג ןּופ זיוה םעד ןּוא קלָאפ םעד ןפלָאהעג

 רימ ּוצ טנענעג ןּבָאה ,טקידנעעג סָאד טָאה עמ זַא ןּוא* פ
 םינהֹּכ יד ןּוא ,לארׂשי קלָאפ סָאד :ןגָאז ּוצ יױװַא ,ןרַאה יד

 יד ןּופ טדײשעגּפָא ןטלַאהעג טינ ךיז ןּבָאה ,םַײול יד ןּוא
 -ןטיײקידרעװמּוא ערעײז טול ,רעדנעל יד ןּופ רעקלעפ
 םעד ,יסּובי םעד ,יזַרּפ םעד ,יּתִח םעד ,ינֲעַנּכ םעד ןּופ
 םורָאװ" .ירֹומָא םעד ןּוא ,ירצִמ םעד ,יבָאֹומ םעד ,ינֹומַע
 רַאפ ןּוא ךיז רַאפ רעטכעט ערעײז ןּופ ןעמּונעג ןּבָאה יז
 טשימרַאפ ךיז טָאה ןעמָאז רעקילײה רעד ןּוא ,ןיז ערעייו
 ןרַאה יד ןּופ טנַאה יד ןּוא ,רעדנעל יד ןּופ רעקלעפ יד טימ
 רעקיזָאדרעד ןיא עטשרע יד ןעװעג זיא רעיײטשרָאפ יד ןּוא
 .ּבָאה ,ךַאז עקיזָאדיד טרעהעג ּבָאה ךיא יװ ןּוא* .גנושלעפ
 ךיז ּבָאה ךיא ןּוא ,לטנַאמ ןיימ ןּוא דנּב ןיימ ןסירעצ ךיא
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 ןיּב ךיא ןּוא ,דרָאּב ןּופ ןּוא ּפָאק ןּופ רָאה יד טקילפעג
 ּוצ טלמַאזעגנייַא עלַא ךיז ןּבָאה* .רענעמּונַאּב ַא ןסעזעג
 ןופ רעטרעװ יד רעּביא טרעטיצעג ןּבָאה סָאװ עלַא ,רימ
 -תולג יד ןּופ גנושלעפ רעד ןגעו ןּופ ,לארׂשי ןּופ טָאג םעד
 -טנװָא םעד ויּב רענעמּונַאּב ַא ןסעזעג ןיּב ךיא ןּוא ;טײל
 .ןברק

 ןיימ ןּופ ןענַאטשעגפיוא ךיא ןיּב ןּברק-טנװָא םייּב ןּואי
 ןיּב ךיא ןּוא ,ןסירעצ לטנַאמ ןיימ ןּוא דנּב ןיימ טימ ,תיִנֹעָּת !

 עניימ טײרּפשעגסױא ּבָאה ןּוא ,ינק עניימ ףיוא ןלַאפעג
 ,טָאג ןיימ :טגָאזעג ּבָאה ךיא ןּוא* .טָאג ןיימ הוהי ּוצ טנעה
 ּוצ םינּפ ןיימ ןּבײהּוצפיױא ךיז םעש ןּוא השּוּב ןיא ןיּב ךיא

 ןרעּביא טרעמעג ןענייז דניז ערעודנּוא םורָאװ ,טָאג ןיימ ,ריד -
 יד ןּופי ..למיה םּוצ ויּב סיורג זיא דלּוש רעודנּוא ןּוא ,ּפָאק
 דלּוש סיורג ןיא רימ ןענייז ןָא ןרעטלע ערעזדנוא ןּופ געט
 ;רימ ןענייז דניז ערעזדנוא רַאפ ןּוא ,גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב
 יעג ןּבענעגרעּביא ,םינהֹּכ ערעזדנוא ,םיכלמ ערעודנּוא
 םּוצ רעדנעל יד ןּופ םיכלמ יד ןּופ טנַאה רעד ןיא ןרָאװ
 ןּופ דנַאש ּוצ ןּוא ,ּביױר ּוצ ןּוא ,טפַאשנעגנַאפעג ּוצ ,דרעװש
 רענײלק ַא ףיוא ,דנּוצַא ןּוא* .ןָאט ןקיטנײה יװ ױזַא ,םיַנּפ
 זדנּוא ,טָאג רעזדנּוא הוהי ןּופ דָאנעג ַא ןעשעג ודנּוא זיא עגר
 טלַאהנָא ןַא ןּבעג ּוצ ודנּוא ןּוא ,גנּונירטנַא ןַא ןזָאלּוצרעּביא
 ןטכײלרעד לָאז טָאג רעודנּוא ידּכ ,טרָא ןקילײה ןייז ןיא -

 רעזדנּוא ןיא ןּבעלּפָא לסיּב ַא ןוָאל זדנוא ןּוא ,ןגיוא ערעזדנוא
 ןיא רעּבָא ,רימ ןענײז טכענק םורָאװ" .טּפַאשטכענק
 טינ טָאג רעודנוא ודנוא טָאה טפַאשטכענק רעודנּוא
 יד רַאפ דָאנעג טניינעגּוצ ודנוא טָאה רע ןּוא ,ןוָאלרַאּפ
 ןטכירּוצפיוא ,ןּבעלּפָא ןזָאל ּוצ ודנוא ,סֵרָּפ ןּופ םיכלמ
 ,תוברּוח ענייז ןלעטשּוצפיוא ןּוא ,טָאג רעודנּוא ןּופ זיוה סָאד
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 / .םִיַלָשּורי ןיא ןּוא הדּוהי ןיא םַאצמּורַא ןַא ןּבעג ּוצ זדנּוא ןּוא
 ! ?םעד ךָאנ ןנָאז רימ ןלָאז סָאװ ,טָאג רעזדנּוא ,דנּוצַא ןּואי'
 טסָאה ּוד סָאװיי טָאּבעג עניײד ןזָאלרַאפ ןּבָאה רימ וַא
 | סָאד,:ןגָאז וצ ױזַא ,םיאיבנ יד טכענק ענייד ךרּוד ןטָאּבעג
 ,דנַאל ןיײרמּוא ןַא זיא ,ןּברַא ּוצ סע טמּוק ריא סָאװ דנַאל
 ,רעדנעל יד ןּופ רעלקעפ יד ןּופ טײקנײרמּוא רעד ךרּוד
 סע ןּבָאה ײז סָאװ טימ ןטײקידרעװמּוא ערעײז ךרּוד
 | טלָאוםּורד= .האמּוט רעײז ןיא קע ּוצ קע ןּופ טליפעגנָא
 ןּוא ,ןיז ערעײז ּוצ רעטכעט ערעײַא ןּבעג טינ דנּוצַא ריא
 ,ןיז ערעײַא רַאפ ןעמענ טינ ריא טלָאז רעטכעט ערעײז
 רעײז ןּוא דירפ רעײז ןכּוז טינ קיּבײא ףיוא טלָאז ריא ןּוא
 / סטּוג סָאד ןסע ןּוא ,ןייז קרַאטש טלָאז ריא ידּכ ,ןייוליֹוװ
 / רעדניק ערעיײַא ּוצ השּוריּב ןוָאל סע ןּוא דנַאל םעד ןּופ
 זדנוא ףיוא ןעמּוקעג זיא סָאװ ץלַא ךָאנ ןּוא-* '.קיּביײא ףיוא
 / רעסיורגרעזדנּוא רַאפ ןּוא םיׂשעמ עטכעלש ערעזדנּוא רַאפ
 / ךָאניװ רעמ טניושעג ודנּוא טסָאה טָאג רעודנּוא ּוד זַא ,דלּוש
 / ןלָאי* ,גנּונירטנַא ַאזַא ןּבעגעג זדנּוא ןּוא ,דניז ערעזדנּוא
 / ןייז ןּתחתמ ךיז ןּוא ,טָאּבעג עניײד ןרעטשרַאפ רעדיװ רימ
 ּוטסעװ ?ןטײקידרעװמּוא עקיזָאדיד ןּופ רעקלעפ יד טימ
 -רעּביא ןייק זַא ,ןדנעלרַאפ םּוצ זיּב ודנּוא ףיוא ןענערעצ טינ
 ןּופ טָאג ּוד הוהיי* ?ןייז טינ לָאז גנּונירטנַא ןייק ןּוא ּבײלּב
 ןַא ןענייז רימ םורָאװ ;רעטכערעג ַא טסיּב ּוד ,לארׂשי
 ןענייז טָא .גָאט ןקיטנײה יװ יװַא ּבײלּברעּביא רענענּורטנַא
 טינ ןעק עמ םורָאװ ;דלּוש רעודנּוא ןיא ריד רַאפ רימ
 .םעד ןגעװ ריד רַאפ ןײטשַאּב
 ךיז טָאה רע יװ ןּוא ןעװעג ללּפתמ טָאה ארוע יװ ןּואי ל

 / סטָאג רַאפ קידנפרַאװ ךיז ןּוא קידנענײװ ,ןעװעג הדוותמ
 סיורג ַא רעײז לארׂשי ןּופ םיא ּוצ טלמַאזעגנָא ךיז טָאה ,זיוה
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 סָאד םורָאװ ;רעדניק ןּוא רעּבײװ ןּוא רענעמ ,למעזעג
 ןּוז רעד הָינַכש ןּוא* .ןײװעג סיורג ַא טנײװעג טָאה קלָאפ |

 ןפּורעגּפָא ךיז טָאה ,םָליֵע ןּופ רעדניק יד ןּופ ,ןלַאיחי ןּופ !
 רעזדנוא ןָא טשלעפעג ןּבָאה רימ :ןארזע ּוצ טגָאזעג טָאה ןּוא !
 רעקלעפ יד ןּופ רעּבײװ עדמערפ ןעמּונעג ןּבָאה ןּוא ;טָאג !

 לארׂשי רַאפ גנּונעּפָאה ַא ָאד זיא דנּוצַא רעּבָא ,דנַאל ןּופ
 רעזדנּוא טימ דנּוּב ַא ןסילש דנּוצַא רימָאל ןּוא* .םעד ןגעװ
 ןענייז סָאװ יד ןּוא ,רעּבײװ עלַא יד ןקישּוצקעװַא ,טָאג !

 ןרעטיצ סָאװ יד ןּוא ,טָאג ןּופ הצע רעד טול ,ײז ןּופ ןרָאּבעג
 ןרעװ ןָאטעג לָאז ןּוא ,טָאג רעזדנּוא ןּופ טָאּבעג םעד רעּביא |

 יד טגיל ריד ףיוא םורָאװ ,ףיוא ייטש* .הרֹוּת רעד טול
 .ּוט ןּוא קרַאטש ײז ;ריד טימ ןענײז רימ ןּוא ,ךַאז

 ןרַאה יד ןרָאװשַאּב טָאה ןּוא ןענַאטשעגפיוא ארוע זיא*
 יװ ױזַא ןָאט ּוצ ,לארׂשי ץנַאג ןּוא ,םיַיַול יד ,םינהֹּכ יד ןּופ
 ארזע ןּוא* .ןרָאװשעג ןּבָאה יז ןּוא ;טרָאװ עקיזָאדסָאד
 זיא רע ןּוא ,טָאג ןּופ זיוה םעד רַאפ ןּופ ןענַאטשעגפיוא זיא
 ;ןבישַילָא ןּופ ןּוז םעד ןנָחֹוהְי ןּופ רעמַאק רעד ןיא קעװַא
 ןייק ןסעגעג טינ רע טָאה ,ןיהַא ןעמּוקעג זיא רע זַא ןּוא
 טָאה רע םורָאװ ,רעסַאװ ןייק ןעקנורטעג טינ ןּוא ,טיױרּב
 .טיײל-תולג יד ןּופ גנושלעפ רעד ףיוא טרעיורטעג

 ןּוא הדּוהי ןיא ףּורסיוא ןַא טוָאלעגסױרַא טָאה עמ ןּואי
 ןייק ןעלמַאזּוצניַא ךיז ,תולג ןּופ רעדניק עלַא ּוצ םִיַלָשּורי
 ירד ןיא ןעמּוק טינ טעװ סָאװ רעכַאלטיא ןּוא* ;םִיַלָשּורי
 ןייז לָאז ,עטסטלע יד ןּוא ןרַאה יד ןּופ הצע רעד טול ,געט
 ןרעװ טדײשעגּפָא לָאז רע ןּוא ,םרח ןייז געמרַאפ רעצנַאג
 .תולג ןּופ הדע רעד ןּופ

 ןּוא הדּוהי ןּופ רענעמ עלַא טלמַאזעגניַא ךיז ןּבָאה?
 ןיא ןעװעג זיא סָאד ;גָאט ןטירד םּוצ םִיַלָשּורי ןייק ןימינּב



 פי וק-וסי ארזע

 /|/ סָאד ןּוא .שדֹוח ןיא גָאט ןטסקיצנַאװצ ןיא ,שדֹוח ןטניינ
 . ,ויוה סטָאג ןּופ ץַאלּפ ןטײרּב ןפיוא ןסעועג זיא קלָאפ עצנַאג
 / ןּואיי .סנגער יד רעּביא ןּוא ,ךַאז רעד רעּביא קידנרעטיצ
 / :טגָאזעג ײז ּוצ טָאה ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא זיא ןהֹּכ רעד ארזע
 ו/ רעּבײװ עדמערפ ןעמונעג טָאה ןּוא טשלעפעג טָאה ריא
 / טינ דנּוצַא ןּוא;+ .לארׂשי ןּופ דלּוש רעד ּוצ ןגײלּוצּוצ ךָאנ
 / ןייז טּוט ןּוא ,ןרעטלע ערעײַא ןּופ טָאג םעד הוהי ּוצ יודיװ ַא
 . ןּוא ,דנַאל ןּופ רעקלעפ יד ןּופ ּפָא ךייַא טדייש ןּוא ,ןוצר
 / עצנַאג יד ןפּורעגּפָא ךיז טָאהי* .רעּבײװ עדמערפ יד ןּופ
 / יװ ױזַא ,ָאי :לוק ןכיוה ַא ףיוא טגָאזעג טָאה ןּוא גנולמַאזנײַא
 / ויא קלָאפ סָאד רעּבָא* .ןָאט ּוצ זדנּוא רַאפ זיא טרָאװ ןיד
 | חֹוּכ ןייק ָאטינ ןּוא ,סנגער ןּופ טייצ יד זיא סע ןּוא ,סיורג
 . ,גָאט ןייא ףיוא טינ זיא טעּברַא יד ןּוא ,ןסיורד ןייטש ּוצ
 ןיא ןכָארּברַאפ ליפ ןּבָאה רימ םורָאװ ;ײװצ ףיוא טינ ןּוא
 / ןלעטשּפָא ךיז ןרַאה ערעזדנוא ןלָאז= .ךַאז רעקיזָאדרעד
 ערעודנּוא ןיא סָאװ עלַא ןּוא ,גנּולמַאזנײַא רעצנַאג רעד רַאפ
 ןעמּוק ןלָאז ,רעּבײװ עדמערפ ןעמּונעג ןּבָאה סָאװ טעטש
 ןופ עטסטלע יד יז טימ ןּוא ,ןטײצ עטלעטשעג ןיא
 ןרעקּפָא טעװ עמ זיּב ,רעטכיר עריא ןּוא טָאטש רעכַאלטיא
 ןגעװ טָאג רעזדנּוא הוהי ןּופ ןרָאצמירג םעד זדנּוא ןּופ
 ןּוא ,ןלַאהָׂשַע ןּופ ןּוז רעד ןֶתָנֹוי רָאנ= .ךַאז רעקיזָאדרעד
 ,םעד ןגעקַא טלעטשעג ךיז ןּבָאה ,ןהָוקִּת ןּופ ןּוז רעד הָיְזחַי
 ןּואי* .ןפלָאהעגּוצ ײז ןּבָאה ,יִוֵל רעד יֵתּבַש ןּוא ,םָלּושמ ןּוא
 ,ןהֹּכ רעד ארוע ןּוא ;ןָאטעג ױזַא ןּבָאה תולג ןּופ רעדניק יד
 ערעײז טול ,רעזײהרעטָאפ ןּופ ןטּפױה עכַאלטע ןּוא
 טרעדנּוזעגּפָא ןענייז ,ןעמענ טימ עלַא ןּוא ,רעזייהרעטָאפ
 ןטנעצ ןּופ גָאט ןטשרע ןיא טצעזעג ךיז ןּבָאה יז ןּוא ,ןרָאװעג
 קיטרַאפ ןענײז יז ןּואיי .ךַאז יד ןשרָאפּוצסױא שדֹוח



 עי יי יי
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 עדמערפ ןעמוונעג ןּבָאה סָאװ רענעמ עלַא טימ ןרָאװעג
 .שדֹוח ןטשרע ןּופ גָאט ןטשרע םעד ויּב ,רעּבײװ

 ןּופ רעדניק יד ןשיװצ ןרָאװעג ןענּופעג ןענייז סע ןּואי*
 .רעּבײװ עדמערפ ןעמונעג ןּבָאה סָאװ עכלעזַא םינהּכ יד |
 ענייז ןּוא ןקִדָצֹוי ןּופ ןּוז םעד ַעּוׁשִי ןּופ רעדניק יד ןּופ

 ןּוא;* .הָילַדג ןּוא ,בירָי ןּוא ,רֶזָעילֶא ןּוא ,הָיַׂשֲעַמ :רעדירּב
 ,רעּבײװ ערעײז ןקישּוצקעװַא טנַאה רעיײז ןּבעגעג ןּבָאה ײז
 רעײז רַאפ ףָאש ןּופ רעדיװ ַא זןעגנערּב ּוצנ ,עקידלּוש יװ ,ןּוא !
 .הָידַבז ןּוא ,ינָנַח :רַמֶא ןּופ רעדניק יד ןּופ ןּואי .דלּוש .
 ,הָיעַמׁש ןּוא ,הָיַלַא ןּוא ,הָיַׂשֲעַמ :םֶרָח ןּופ רעדניק יד ןּופ ןּוא !

 :רּוחשַּפ ןּופ רעדניק יד ןּופ ןּוא* .הָיַּוע ןּוא ,לֵאיחי ןּוא
 .הָׂשָעלֶא ןּוא ,דָבָזֹוי ,לֵאנַתנ ,לאֵעָמׁשִי ,הָיַׂשֲעַמ ,יַניֵעֹוילֶא

 סָאד-הָילק ןּוא ,יִעמִש ןּוא ,דָבָוֹוי :םִַײול יד ןּופ ןּוא-*
 .רֶזָעילֶא ןּוא ,הדּוהי ,הָיחַתּפ-ָאטילק זיא

 :טײלרעױט יד ןּופ ןּוא .בישִילָא :סרעגניז יד ןּופ ןּוא
 .ירּוא ןּוא ,םֶלֶט ןּוא ,םּולַש !
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 ,הָימַר :שֹוערַּפ ןּופ רעדניק יד ןּופ :לארׂשי ןּופ ןּוא**
 ,הָיִּכלַמ ןּוא ,רֶזֶעלֶא ןּוא ,ןִמָיִמ ןּוא ,הָיִּכלַמ ןּוא ,הָיַָי ןּוא
 ,הָירַבז ,הָינַּתַמ :םָליֵע ןּופ רעדניק יד ןּופ ןּוא** .הָינּב ןּוא
 יד ןּופ ןּוא* .הָיִלַא ןּוא ,תֹומַרי ןּוא ,ידבֵע ןּוא ,לָאיחי ןּוא
 ,תֹומָרִי ןּוא ,הָיְנַּתַמ ,בישִילָא ,יַנֵעֹוילֶא :אּוּתַז ןּופ רעדניק
 ,ןְנָחֹוהְי :יָבַּב ןּופ רעדניק יד ןּופ ןּוא** .ָאויוַע ןּוא ,דָבָו ןּוא
 ,םָלּושמ :ינָּב ןּופ רעדניק יד ןּופ ןּוא* .יַלתַע ,יַּבַו ,הָיְנַח
 יד ןּופ ןּוא** .תֹומָר ןּוא ,לָאְש ןּוא ,בּוׁשָי ,הָיְדַע ןּוא ,ְךּולַמ
 ,הָיַׂשֲעַמ ,הָיְנּב ,לֶלּכ ןּוא ,ָאנדַע :בָאֹומ-תַחַּפ ןּופ רעדניק
 ןופ רעדניק יד ןּוא*: .השנמ ןּוא ,יּונְּב ןּוא ,לָאלַצּב ,הָיְנַּתַמ
 ,ןימינּב*י ;ןועמש ,הָיעַמש ,הָיִּכלַמ ,הָיַׁשֵי ,רֶזָעילֶא :םֶרָח
 ,הָּתַּתַמ ,יַנֹּתַמ :םּוׁשָח ןּופ רעדניק יד ןּופ* .הָירַמש ,ְךּולַמ
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  ןופ רעדניק יד ןּופ** .יִעמִש ,השנמ ,יַמָרי ,טְלָפילֶא ,דָבָז
 ;ּוהּולּכ ,הָידַּב ,הָיְוּב= ;לַאּוא ןּוא ,םָרֹמַע ,יֵדֵעַמ :ינָּב
 . ןּוא* :יֵׂשַעַי ןּוא ,יַנֹּתַמ ,הָיְנַּתַמיי ;בישִילֶא ,תֹומַרמ ,הָינַוי
 ;הָיְדַע ןּוא ,ןָתָנ ןּוא ,הָימָלֶש ןּוא** ,יִעמִש ,יּונַּב ןּוא ,ינָּב
 ,הָירַמש ,ּוהָימִלֶש ןּוא ,לֵארַנַעיי ;יֵרָש ,יֵׂשָש ,יַבדַנכַמי
 ,לֵאיֵעי :ֹובנ ןּופ רעדניק יד ןּופ* .ףסֹוי ,הָירַמַא ,םּולָׁשי
 .הָיְנּב ןּואו ,לֵאֹוי ןּוא ,יִדָי ,ָאניבז ,דָבָו ,הָיתִּתַמ

 לייט ןּוא ,רעּבײװ עדמערפ ןעמּונעג ןּבָאה עלַא יד
 " .רעדניק טַאהעג ןּבָאה ײז ןעמעװ טימ רעּבײװ ײז ןּופ
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 הָימָחנ

 בצמ ןקירעיורט םעד ןּופ לבָּב ןיא ךיז טסיוורעד הָימָחְנ

 | א  .טָאגּוצ ללּפתמ זיא ןּוא טסַאפ רע .םִיַלָשּורי ןיא

 ךיז ָאּתסַשחַּתרַא ךלמ ןּופ שינעּבױלרעד טגירק הָימָחַנ

 43 .םִיַלָשּורי ןייק ןרעקּוצמּוא

 | 5 .רעױמטָאטש רעד ןּופ גנוטכיררַאפ יד

 יד ןרעדניה ּוצ ןכּוז טנייפ עקימּורַא ערעדנַא ןּוא טֵלַבְנַס

 ךיילגוצ טרינעגנָא ןענייז רעטעּברַא יד .ןעיוּב סָאװ

 33 ג .ןפַאװ טימ

 עמערָא יד ןּופ ןעמענ סָאװ יד ןגעק סױרַא טערט הָימֲחְנ

 ןוָאלּפָא טסייה ןּוא ,תובֹוח רַאפ רעדלעפ ערעייז ּוצ

 | 'ה .טּוט ןײלַא רע יו ױזַא ,ןדלּוש יד

 ןּופ גנוקיטסעפַאּב יד ןרעטש ּוצ רעדיוו טכּוז טְלַבנַס

 יז טקידנערַאפ הָימָחִנ רעּבָא ,רעױמטָאטש רעד

 יה .ךָאד

 טָאטש רעד זיא ןּוא ןרעיוט יד ייּב ןכַאװ טלעטש הָימָחַנ

 יד .םיאנוָׂש ןגעק ןטיה ּוצ

 ןופ טרעקענמּוא ךיז ןּבָאה סָאװ יד ןּופ שינעכייצרַאפ

 1 .לבָּב
 03 יי .הרֹוּת יד קלָאפ ןרַאפ טנעייל ארזע

 13 ח .תוּכּוס בוט-םוי םעד טרעייפ קלָאפ סָאד :
 ןּוא ,טָאג רַאפ ללּפתמ זיא ןּוא הבּוׁשּת טּוט קלָאּפ סָאד :

 | ט .הרֹוּת יד ןטיה ּוצ ךיז ףיוא טמענ

 ּוצ ןעוועג בדנתמ ךיז ןּבָאה סָאװ יד ןּופ שינעכייצרַאפ "

 | אי .םִיַלָשּורי ןיא ןעניֹווו



 רעד ףיוא טניוװעג ןּבָאה סָאװ יד ןּופ שינע כייצרַאפ

 25 אי .ץניווָארּפ

 בי .םַײול ןּוא םינהֹּכ ןּופ שינע כייצרַאפ

 רעכַאלרעייפ ַא ךרּוד רעױמטָאטש רעד ןּופ גנואיינַאּב

 27 בי .עיסעצָארּפ

 44 בי .םַײול יד ןּוא םינהֹּכ יד רַאפ קלָאפ םעד ןּופ ןּבָאגּפָא יד

 עדמערפ ןּופ ןשימעג ןּופ קלָאפ סָאד טקינייר הָימָחנ

 1 גי .רעקלעפ

 ןייק םּוא רעדיוו ךיז טרעק ןּוא לבָּב ןייק טייג הָימֶחַנ

 לָאמ ןטייווצ ןייז ךָאנ ןעוטפיוא סהָימָחִנ .םִיַלָׁשּורי

 ןיא ןרעמַאק יד טקינייר רע .םִיַלָשּורי ןייק ןעמּוק

 ןסעדרעטנּוא ןרָאװעג טצּונַאּב ןענייז סָאװ זיוה סטָאג

 ףיוא רעדיוו טלעטש רע .ןקעווצ עקידעכָאװ רַאפ

 -םיוא טָאה עמ סָאװ ןּבָאגּפָא יד ןּופ גנולמַאזנייַא יד

 -רַאפ יד ןגעק סױרַא טערט רע .ןעגנערּב טרעהעג

 4 גי  .תונותח עטשימעג ןגעק ןּוא ,תּבש ןּופ גנוכעווש
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 יָא גר
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 הָימָחנ

 .ןהָילַכַח ןּופ ןּוז םעד הָימָחִנ ןּופ רעטרעװ יד: א

 ,רָאי ןטסקיצנַאװצ ןיא וָלסְּכ שדֹוח ןיא ןעװעג זיא סע
 זיא" ,ןֵׁשּוש טָאטשטּפױה רעד ןיא ןעװעג ןיּב ךיא תעּב
 זערעדנַאנ ןּוא רע ,רעדירּב עניימ ןּופ רעניײא ,ינָנַח ןעמּוקעג
 יד ןגעװ טגערפעג ײז ּבָאה ךיא ןּוא ,הדּוהי ןּופ רענעמי
 -נעגנַאפעג רעד ןּופ ןּבילּבעג ןעניײז סָאװ ענענּורטנַא יד ,ןדיא !
 יד :טגָאזעג רימ ּוצ ײז ןּבָאה* .םִיַלָשּורי ןגעװ ןּוא ,טפַאש
 טפַאשנעגנַאפעג רעד ןּופ ןּבילּבעג ןענייז סָאװ ענעּבילּבעג

 ןיא ןּוא קילגמּוא סיורג ןיא ןעניײז ,הנידמ רעד ןיא ןטרָאד
 ןּוא ,ןכָארּבעגנײַא זיא םִיַלָׁשּורי ןּופ רעיומ יד ןּוא ,דנַאש !

 ךיא יװ ,זיא* .רעייפ ןיא טנערּברַאפ ןענייז ןרעיױט עריא
 ךיז ךיא ּבָאה יױַא ,רעטרעװ עקיזָאדיד טרעהעג ּבָאה
 ןּוא ,טרעױרטעג געט ּבָאה ןּוא טנײװעג ּבָאה ןּוא טצעזעג
 טָאג םעד רַאפ ןעװעג ללּפתמ ּבָאה ןּוא טסַאפעג ּבָאה ךיא |

 ,הוהי ,ךיד טעּב ךיא :טגָאזעג ּבָאה ךיא ןּוא* .למיה ןּופ
 סָאװ ,טָאג רעקיטכרָאפ ןּוא רעסיורג ,ןעלמיה יד ןּופ טָאג -

 ,ּביל םיא ןּבָאה סָאװ יד ּוצ דָאנעג יד ןּוא דנּוּב םעד טיה
 ,ךיד טעּב ךיא ,לָאוי .טָאּבעג ענייז ןטיה סָאװ יד ּוצ ןּוא
 ןרעהּוצּוצ ,ןפָא ןגיוא עניײד ןּוא ,קימענרַאפ ןייז רעוא ןײד
 רַאפ ללּפתמ ןיּב ךיא סָאװ טכענק ןײד ןּופ הליפּת רעד ּוצ
 ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןגעװ ןּופ טכַאנ ןּוא גָאט דנּוצַא ריד
 יד ןּופ דניז יד ףיוא הדוותמ ךיז ןיּב ןּוא ,טכענק ענַײד
 ;טקידניזעג ריד ּוצ ןּבָאה רימ סָאװ ,לארׂשי ןּופ רעדניק
 .טקידניזעג ןּבָאה רעטָאפ ןיימ ןּופ זיוה סָאד ןּוא ךיא ,ָאי
 ,ריד ןגעקַא ןּברָאדרַאפ ןעװעג רימ ןענײז ןּברָאדרַאפי
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 !| יד ןּוא םיקּוח יד ןּוא טָאּבעג יד טיהעג טינ ןּבָאה רימ ןּוא
 !| .ןהשמ טכענק ןײד ןלױפַאּב טסָאה ּוד סָאװ ןצעועג
  טסָאה ּוד סָאװ טרָאװ סָאד ,ךיד טעּב ךיא ,ךיז ןָאמרעדי
 / ,ןשלעפ ריא טעװ,:ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ טכענק ןײד טגָאזעגנָא
 / וַארעּבָאי .רעקלעפ יד ןשיװצ ןטײרּפשעצ ךייַא ךיא לעװ
 / טָאּבעג עניימ ןטיה ןּוא ,רימ ּוצ ןרעקמּוא ךייַא טעװ ריא
 . ,למיה קע ןיא ןייו ענעסיוטשרַאפ ערעײַא ןגעמ ,ןָאט יז ןּוא
 / ןעגנערּב יז לעװ ןּוא ,ןעלמַאזנייַא יז ןטרָאד ןּופ ךיא לעװ
  ןכַאמ ּוצ טלײװרעדסױא ּבָאה ךיא סָאװ טרָא םעד ןיא
 . טכענק ענד ךָאד ןענייז ײו* ."ןטרָאד ןעמָאנ ןיימ ןעּור
 . סיורג ןיײד טימ טזײלעגסיױא טסָאה ּוד סָאװ קלָאפ ןייד ןּוא
  טעּב ךיא* .טנַאה רעקיטכַאמ ןיד טימ ןּוא ,טײקרַאטש
 | הליפּת רעד ּוצ קימענרַאפ ןייז רעוא ןיד ןּונ לָאז ,טָאג ,ךיד
 . סָאװ טכענק ענייד ןּופ הליפּת רעד ּוצ ןּוא ,טכענק ןייד ןּופ
 | ,ךיד טעּב ךיא ,קילגַאּב ןּוא ,ןעמָאנ ןייד ןטכרָאפ ןליװ
 | ימעד יײּב גנומירַאּברעד םיא ּבינ ןּוא ,טכענק ןייד טנייה
 .ןַאמ ןקיזָאד

 .ךלמ םיּב רעטסײמקנַארט ַא ןעװעג ןיּב ךיא ןּוא

 ןטסקיצנַאװצ ןיא ,ןסינ שדֹוח ןיא ןעװעג זיא סע ןּואי ב
 ,םִיא רַאפ ןעװעג ןײװ ויא ,ָאּתסַשחַּתרַא ךלמ ןּופ רָאי

 םעד טגנַאלרעד ּבָאה ןּוא ,ןײװ םעד ןעמונעג ּבָאה ךיא ןּוא
 קירעיורט ןעװעג טינ רעירפ לָאמנײק ןיּב ךיא ןּוא .ךלמ
 זיא סָאװרַאפ :טנָאזעג רימ ּוצ ךלמ רעד טָאה" .םיא רַאפ
 טינ זיא סָאד ?טינ ּוטסיּב קנַארק זַא ,קירעיורט םינּפ ןײד
 רעײז ךיא ּבָאה .ןצרַאה ןּופ טייקרעיורט ַא ןדייס שרעדנַא
 :ךלמ םּוצ טגָאזעג ּבָאה ךיא ןּוא* .טַאהעג ארֹומ קרַאטש
 טינ םינּפ ןיימ לָאז סָאװרַאפ !ךלמ רעד לָאז ןּבעל קיּביא
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 סנרעטלע עניימ ןּופ טרָא רעד ,טָאטש יד זַא ,קירעיורט ןַײז
 ןּופ טרעצרַאפ ןענייז ןרעיוט עריא ןּוא ,ברָח ויא ,םירבק
 ּוטסגנַאלרַאפ סָאװ :טגָאזעג רימ ּוצ ךלמ רעד טָאה* ?רעיײּפ
 ןוא* .למיה ןּופ טָאג םּוצ ןעװעג ללּפתמ ךיא ּבָאה ?ןעד
 ,ןלעפעגליֹוו זיא ךלמ םעד ּביוא :ךלמ םּוצ טנָאזעג ּבָאה ךיאי
 ּוד זַא ,ריד רַאּפ ןלעפעגליֹוװ זיא טכענק ןײד ּביױא ןּוא
 עניימ ןּופ טָאטש רעד ּוצ הדּוהי ןייק ןיײג ןוָאל ךימ טסלָאז
 רעד טָאה" .ןעױּבּפָא יז לָאז ךיא זַא ,םירבק סנרעטלעי
 ;--םיא ןּבעל ןסעזעג זיא הּכלמ יד ןּוא-טגָאזעג רימ ּוצ ךלמי
 ךיז ּוטסעװ ןעװ ןּוא ?ןייג ןיד ןייז טעװ ןענַאװ זיּב ףיואי
 ןוא ,ךלמ םעד רַאפ ןלעפעגליֹוװ ויא סע ןּוא ?ןרעקמּוא
 .טייצ ַא ןּבעגעג םיא ּבָאה ךיא זַא ,ןייג טזָאלעג ךימ טָאה רע
 -ליֹוװ ויא ךלמ םעד ּביױא :ךלמ םּוצ טגָאזעג ּבָאה ךיא ןּואי

 רענעי ןּופ ןטשריפ יד ּוצ ווירּב ןּבעג רימ ןעמ לָאז ,ןלעפעג !
 לעװ ךיא ויּב ,ןייגכרּוד ןוָאל ךימ ןלָאז יז זַא ,ךייט טײז |

 ןופ רעטיה םעד ףֶסָא ּוצ ווירּב ַא ןּוא* ;הדּוהי ןייק ןעמּוק
 ןגייל ּוצ ףיוא ץלָאה ןּבעג רימ לָאז רע זַא ,ןטרָאגמיוּב סכלמ
 ,ויוה םּוצ סָאװ גנוטסעפ רעד ןּופ ןרעיוט יד ףיוא סנקלַאּב
 ךיא סָאװ ,זיוה םעד רַאפ ןּוא ,רעױמטָאטש רעד רַאפ ןּוא -
 טיול ןּבעגעג רימ טָאה ךלמ רעד ןּוא .םיא ּוצ ןעמּוק לעװ -
 .רימ ףיוא טָאג ןיימ ןּופ טנַאה רעטּוג רעד -

 טייז רענעי ןּופ ןטשריפ יד ּוצ ןעמּוקעג ןיּב ךיא ןּואי
 ךלמ רעד ןּוא ;ךלמ ןּופ װירּב יד ןּבעגעג ײז ּבָאה ןּוא ,ךייט -

 טָאהי .רעטַײר ןּוא ,ליח ןּופ עטצלע רימ טימ טקישעג טָאה
 רעשינֹומַע רעד הָיִבֹוט ןּוא ,ינֹורֹוח רעד טֵלַבנַּס טרעהרעד

 סָאװ סָארדרַאּפ סיורג ַא ןסָארדרַאפ טָאה ײז ןּוא ,טכענק |
 .לארׂשי ןּופ רעדניק יד רַאפ סטּוג ןכּוז ןעמּוקעג ויא שטנעמ ַא

 ןטרָאד ןיּב ןּוא ,םִיַלָשּורי ןייק ןעמּוקעג ןיּב ךיא ןּוא;י
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 ,טכַאנ יב ןענַאטשענפיוא ןיּב ךיא ןּוא* .געט ײרד ןעװעג
 טינ ּבָאה ךיא ןּוא ;רימ טימ רענעמ עכַאלטע ןּוא ךיא
 ןּבעגעגנײרַא טָאה טָאג ןיימ סָאװ ןשטנעמ ןייק טלײצרעד
 ּבָאה המהּב ןײק ןּוא ;םִיַלָשּורי ןיא ןָאט ּוצ ןצרַאה ןיימ ןיא
 ףיוא ןיּב ךיא סָאװ המהּב יד ץּוחַא ,טַאהעג טינ רימ טימ ךיא
 ןופ רעיוט םעד ךרּוד סױרַא ןיּב ךיא ןּוא** .ןטירעג ריא
 ּוצ ןּוא ,לַאװקנעגנַאלש םעד ןגעקַא ןּוא ,טכַאנ ײּב לָאט
 ןופ ןרעיומ יד טכַארטַאּב ּבָאה ךיא ןּוא ,רעיוטטסימ םעד
 ןרעיוט עריא ןּוא ,ןכָארּבעננײַא ןעװעג ןעניײז סָאװ םִיַלָשּורי
  ןיּב ךיא ןּוא* .רעייפ ןּופ טרעצרַאפ ןעװעג ןענייז סָאװ
 / ;רַאּב סכלמ םּוצ ןּוא ,רעױטלַאװק םּוצ ןעגנַאגעגרעּבירַא
 המהּב רעד רַאפ גונעג טרָא ןעװעג טינ זיא סע רעּבָא
 ןעגנַאגעגפױרַא ןיּב ךיא ןּוא* .ןײגּוצכרּוד רימ רעטנּוא
 ;רעױמ יד טכַארטַאּב ּבָאה ןּוא ,טכַאנ רעד ןיא לָאט ןכרּוד
 רעיוט םּוצ ןעמּוקעג ןיּב ןּוא טרעקעגמּוא ךיז ּבָאה ךיא ןּוא
 -רָאפ יד ןּוא* .טרעקעגקירּוצ ךיז ּבָאה ןּוא ,לָאט ןּופ
 ןּוא ,ןעגנַאגעג ןיּב ךיא ןיהּוװ טסּוװעג טינ ןּבָאה רעיײטש
 יד ןּוא ,םינהֹּכ יד ןּוא ,ןדיא יד םורָאװ ,ּוט ךיא סָאװ
 סָאװ עקירעּביא יד ןּוא ,רעײטשרָאפ יד ןּוא ,טײללדַא
 טשינרָאג רעהַא זיּב ךיא ּבָאה ,טעּברַא יד ןָאטעג ןּבָאה
 .טליײצרעד

 ןַא רַאפ סָאװ ןיא טעז ריא :טגָאזעג ײז ּוצ ּבָאה ךיא ןּואיי
 ןרעיוט עריא ןּוא ,ברָח זיא םִיַלָשּורי זַא ,ןענייז רימ קילנמּוא
 יד ןעױּבּפָא רימָאל ןּוא טמּוק ;רעייפ ןּופ טנערּברַאפ ןעניײז
 .דנַאש ּוצ ןייז טינ רעמ ןלָאז רימ זַא ,םִיַלָשּורי ןּופ רעיומ
 / טָאג ןיימ ןּופ טנַאה רעד ןגעװ טליײצרעד ײז ּבָאה ךיא ןּואי*
 ! ןּופ רעטרעװ יד ךיוא ןּוא ,רימ ףיוא טּוג ןעװעג זיא סָאװ
 רימָאל :טגָאזעג ײז ןּבָאה .טגָאזעג רימ טָאה רע סָאװ ךלמ
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 ערעײז טקרַאטשעג ןּבָאה ײז ןּוא .ןעיוּב ןּוא ןייטשפיוא
 .ןטּוג םּוצ טנעה

 רעד הָיִבֹוט ןּוא ,ינֹורֹוח רעד טֵלַבנַס טרעהרעד טָאה'*
 ןּבָאה יז ןּוא ,רעּבַארַא רעד םָׁשָג ןּוא ,טכענק רעשינֹומַע
 ןּבָאה ןּוא ,ןעװעג הזבמ ודנוא ןּבָאה ןּוא ,זדנּוא ןּופ טעּפשעג
 ריא טליװ ?טּוט ריא סָאװ ךַאז עקיזָאדיד זיא סָאװ :טגָאזעג
 ןַא ןּבעגעג ײז ךיא ּבָאה" ?ןקינעּפשרעדיװ ךלמ םעד ןגעק
 רע ,למיה ןּופ טָאג רעד :טגָאזעג יז ּוצ ּבָאה ןּוא רעפטנע
 ןייטשפיוא ןלעװ טכענק ענייז רימ ןּוא ,ןקילגַאּב ודנּוא טעװ
 טכער ןייק ןּוא קלח ןייק טינ טָאה ריא ןּוא ;ןעיוּב ןלעװ ןּוא
 .םִיַלָשּורי ןיא שינעכעדעג ןייק ןּוא

 םינהֹּכ יד רעדירּב ענייז ןּוא לודָנךהֹּכ רעד בישִילָא ןּוא* }
 -פָאש םעד טיוּבעגפיוא ןּבָאה ןּוא ןענַאטשעגפיוא ןענַײז == |

 ענייז טלעטשעגנײרַא ןּוא ,טקילײהעג םיא ןּבָאה ײז ;רעױט
 ,טקילײהעג םיא ײז ןּבָאה הֶאֵמַה םערּוט םּוצ זיּב ןּוא ;ןריט
 יד טיוּבעג ןּבָאה םיא ןּבעל ןּוא* .לֵאנַנַח םערּוט םּוצ זיּב
 רעד רּוּכַז טיוּבעג טָאה םעד ןּבעל ןּוא .ֹוחירי ןּופ רענעמ
 ןיז יד טיוּבעג ןּבָאה רעיוטשיפ םעד ןּוא* .ןירמַא ןּופ ןּוו
 -ךײרַא ןּוא ,סנקלַאּב ענייז טגײלעג ןּבָאה יז ;ןהָאָנסַה ןּופ
 .ןעלגיר ענייז ןּוא ,רעסעלש ענייז ,ןריט ענייז טלעטשעג
 הָיְרּוא ןּופ ןּוז רעד תֹומָרמ טכיררַאפ טָאה ײז ןּבעל ןּואי
 םָלּושמ טכיררַאפ טָאה ײז ןּבעל ןּוא .ןצֹוקַה ןּופ ןּוז םעד
 ײז ןּבעל ןּוא .ןלַאבַוישמ ןּופ ןּוז םעד הָיכִרְּב ןּופ ןּוז רעד
 יז ןּבעל ןּוא" .ןָאנַעַּב ןּופ ןּוז רעד קֹודָצ טכיררַאפ טָאה
 טײל עסיורג ערעײז רעּבָא ;םיִעֹוקּת יד טכיררַאפ ןּבָאה
 רעײז ןּופ טסניד םעד ןיא ןקַאנ רעײז ןָאטעגנײרַא טינ ןּבָאה
 רעד עֶדָיֹוי טכיררַאּפ טָאה רעיוט ןטלַא םעד ןּוא* .רַאה
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 || ןּבָאה יז ;ןהָידֹוסּב ןּופ ןּוז רעד םָלּושמ ןּוא ,ןחַסָּפ ןּופ .ןּוז
 . ןּוא ןריט ענייז טלעטשעגנײרַא ןּוא ,סנקלַאּב ענייז טגיײלעג
  טָאה יו ןּבעל ןּואײ .ןעלגיר ענייז ןּוא רעסעלש ענייז
 . יד ,יתֹונֹורָמ רעד ןֹודָי ןּוא ,ינֹועבִנ רעד הָיטַלמ טכיררַאפ
 ּוצ טרעהעג ןּבָאה סָאװ ,הָּפצִמ ןּופ ןּוא ןֹועבִנ ןּופ ןשטנעמ

 . ןּוא* .ךייט טיז רענעי ןּופ טשריפ םעד ןּופ ןָארט םעד
 / ,ןהָיַהרַח ןּופ ןּוו רעד לַאיוע טכיררַאפ טָאה םעד ןּבעל
 / ,הָינַנַח טכיררַאפ טָאה םיא ןּבעל ןּוא ;ןדימשדלָאג יד ןּופ
 . טקיטסעּפַאּב ןּבָאה יז ןּוא ;רעכַאמ-םימׂשּב יד ןּופ ןּוז ַא
 '| טָאה יז ןּבעל ןּואי .רעיױמ רעטײרּב רעד זיּב םִיַלָשּורי
 /| רעּבלַאהַא ןּופ רַאה רעד ,ןרּוח ןּופ ןּוז רעד הָיִפר טכיררַאפ
 הָיְדי טכיררַאפ טָאה יז ןּבעל ןּוא* .םִיַלָשּורי ןּופ טנגעג
 טָאה םיא ןּבעל ןּוא .זיוה ןייז ןגעקַא ,ןפַמּורַח ןּופ ןּוז רעד
 קערטש עטַײװצ ַא:: .ןהָינבַשַח ןּופ ןּוז רעד ׁשּוטַח טכיררַאּפ
 רעד בּוׁשַח ןּוא ,ןעמִרָח ןּופ ןּוז רעד הָיִּכלַמ טכיררַאפ טָאה
 - ןּואי* .סנוויוא יד ןּופ םערּוט םעד ךיוא ;ןבָאֹומ-תַחַּפ ןּופ ןּוז
 רעד ,ןשֵחֹולַה ןּופ ןּוז רעד םּולַש טכיררַאפ טָאה םעד ןּבעל
 ענייז ןּוא רע ,םִיַלָשּורי ןּופ טנגעג רעּבלַאה ַא ןּופ רַאה
 ,ןּונֲָח טכיררַאפ טָאה לָאט ןּופ רעױט םעד** .רעטכעט
 ןוא ,טיױּבעג םיא ןּבָאה יז ;חֹונָז ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןּוא
 ;ןעלגיר ענייז ןּוא ,רעסעלש ענייז ,ןריט ענייז טלעטשעגנײרַא
 .רעיוטטסימ םעד ויּב רעיױמ רעד ןּופ ןליא טנזיוט ךיוא
 ןּופ ןּוז רעד הָיְּכלַמ טכיררַאפ טָאה רעיוטטסימ םעד ןּוא**
 טָאה רע ;םֶרָּכ-תיֵּב ןּופ טנגעג רעד ןּופ רַאה רעד ,ןבָכֵר
 ,רעסעלש ענייז ,ןריט ענייז טלעטשעגנײרַא ןּוא ,טיוּבעג םיא
 טכיררַאפ טָאה רעױטלַאװק םעד ןּוא* .ןעלגיר ענייז ןּוא
 ןופ טנגעג רעד ןּופ רַאה רעד ,ןהָזֹוח-לָּכ ןּופ ןּוז רעד ןּולַש
 ןוא ,טקעדענוצ םיא ןּוא ,טיוּבעג םיא טָאה רע ;הָּפצִמ
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 :ןעלגיר ענײז ןּוא ,רעסעלש ענייז ,ןריט ענייז טלעטשעגנײרַא
 ,ךלמ ןּופ ןטרָאג םייּב חַלָׁש ןּופ ךייט םעד ןּופ רעיומ יד ךיוא
 .טָאטש סדוד ןּופ ּפָארַא ןרעדינ סָאװ ּפערט יד זיּב ןּוא|
 רעד ,ןקּוּבזַע ןּופ ןּוז רעד הָימָחִנ טכיררַאפ טָאה םיא ךָאני* !
 יד ןגעקַא זיּב ,רּוצ-תיֵּב ןּופ טנגעג רעּבלַאה ַא ןּופ רַאה
 םּוצ זיּב ןּוא ,ךייט ןטכַאמעג םעד זיּב ןּוא ,דוד ןּופ םירבק!
 ,םיִיָול יד טכיררַאפ ןּבָאה םיא ךָאניי .םירֹוּביג יד ןּופ זיוה
 הָיבַשַח טכיררַאפ טָאה םיא ןּבעל .ןינְּב ןּופ ןּוז רעד םּוחר
 .טנגעג ןייז רַאפ ,הָליֵעק ןּופ טנגעג רעּבלַאה ַא ןּופ רַאה רעד
 ןּוז רעד יֵוַּב ,רעדירּב ערעיײז טכיררַאפ ןּבָאה םיא ךָאנ*

 .הָליֵעק ןּופ טנגעג רעּבלַאה ַא ןּופ רַאה רעד .,ןדֶדְנַח ןּוּפ
 ,ןַעּוׁשִי ןּופ ןּוז רעד ,רֶזֵע טכיררַאפ טָאה םיא ןּבעל ןּואי
 עמ ּוװ ןגעקַא ,קערטש עטײװצ ַא ,הָּפצִמ ןּופ רַאה רעד
 טָאה םיא ךָאני .לקניװ םייּב זױהנּפַאװ םּוצ ףױרַא טייג
 עטײװצ ַא ,ןיֵּכִז ןּופ ןּוז רעד ךּורָּב טכיררַאפ קיסיילפ
 ןהֹּכ םעד בישִילָא ןּופ גנַאגניַא ןזיּב לקניװ ןּופ ,קערטש
 ןּופ ןּוז רעד תֹומַרמ טכיררַאפ טָאה םיא ךָאנ*י .זיוה סלודְנ
 םעד ןּופ ,קערטש עטיײװצ ַא ,ןצֹוקַה ןּופ ןּוז םעד הָיְרּוא
 .זיוה סבישִילָא ןּופ ףוָס ןויּב ןּוא זיוה סבישִילָא ןּופ גנַאגנייַא
 ןופ ןשטנעמ יד ,םינהֹּכ יד טכיררַאפ ןּבָאה םיא ךָאנ ןּואי
 ןימינּב טכיררַאפ ןּבָאה םעד ךָאנ= .טנגעגזןדרַ רעד
 טכיררַאּפ טָאה םעד ךָאנ .זיוה רעײז ןנעקַא בּוׁשַח ןּוא
 ןייז ןּבעל ןהָינַנַע ןּופ ןּוז םעד הֵיַׂשֲעַמ ןּופ ןּוו רעד הָירַזַע
 ,ןדדָנֵח ןּופ ןּוז רעד יּונְּב טכיררַאפ טָאה םיא ךָאני* .זיוה
 ןויּב ןּוא ,לקניװ ןויּב זיוה סהָירַוַע ןּופ ,קערטש עטײװצ ַא
 םעד ןגעקַא !טכיררַאפ טָאהנ ןיַוּוא ןּופ ןּוז רעד לֶלָּפ== .קע
 םעד ןּופ טקּורעגסױרַא זיא סָאװ םערּוט םעד ןּוא ,קע
 .ךַאװ רעד ןּופ ףיוה םייּב סָאװ ךלמ ןּופ זיוה ןטשרעּביױא
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 ןענייז םיניתנ יד ןּוא*-- .ןשֹוערַּפ ןּופ ןּוז רעד הָיְדּפ םיא ךָאנ
 ,חרזמ ּוצ רעױטרעסַאװ םעד ןגעק ויּב לָפֹוע ןיא ןסעזעג
 טכיררַאּפ ןּבָאה םיא ךָאניי-.םערּוט ןטקּורעגסױרַא םעד ןּוא
 ןסיורג םעד ןגעקַא ןּופ ,קערטש עטײװצ ַא םיִעֹוקּת יד
 .לָפֹוע ןופ רעיױמ רעד ויּב ןּוא םערּוט ןטקּורעגסױרַא
 ,םינהֹּכ יד טכיררַאפ ןּבָאה רעיוטדרעפ םעד רעּביאי
 טכיררַאפ טָאה םעד ךָאני .זיוה ןייז ןגעקַא רעכַאלטיא
 / טָאה םיא ךָאנ ןּוא .זיוה ןייז ןגעקַא ןרַמַא ןּופ ןּוז רעד קֹודָצ
 ןופ רעטיה רעד ,ןהָינַכש ןּופ ןּוז רעד הָיעַמש טכיררַאפ
 ןּופ ןּוז רעד הָיננַח טכיררַאפ טָאה םיא ךָאנ* .רעיוט-חרזמ
 עטײװצ ַא ,ןפֶלֶצ ןּופ ןּוז רעטסקעז רעד ןּונָח ןּוא ,ןהָימִלש
 ןּופ ןּוז רעד םָלּושמ טכיררַאפ טָאה םיא ךָאנ .קערטש
 טכיררַאפ טָאה םיא ךָאנ* .רעמַאק ןייז ןגעקַא ,ןהָיכָרָּב
 םיניתנ יד ןּופ זיוה םעד זיּב ,ןדימשדלָאג יד ןּופ ןּוז ַא ,הָיִּכלַמ
 זיִּב ןּוא ,דקפִמַה רעיױט םעד ןנעקַא ,טײלסלדנַאה יד ןּוא
 -רעּביױא רעד ןשיװצ ןּוא* .לקניװ ןּופ ּבוטשרעּבױא רעד
 יד טכיררַאפ ןּבָאה רעיוטפָאש םעד ןּוא לקניוװ ןּופ ּבּוטש
 .רעמערק יד ןּוא ןדימשדלָאנ

 רימ זַא טרעהעג טָאה טֵלַבנַס יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא*
 טָאה רע ןּוא ,טנערּבעג םיא טָאה יױװַא ,רעיומ יד ןעיוּב
 ןוא** .ןדיא יד ןּופ טעּפשעג טָאה רע ןּוא ;טנרעצעג קרַאטש
 ןופ ליח םעד ןּוא רעדירּב ענייז רַאפ טדערעג טָאה רע
 ענעכָארקעצ עקיזָאדיד ןעּוט סָאװ :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןֹורמֹוׁש
 / תונּברק ןעד ײז ןלעװ ?ןָאל ןעד ײז ןעמ טעװ ?ןדיא
 -פיוא ײז ןלעװ ?גָאט ַא ןיא ןקידנע סע יז ןלעװ ?ןטכַאלש
 -רַאפ ןענייז יז זַא ,דרע סנפיוה יד ןּופ רענייטש יד ןּבעל
  ,םיא ןּבעל ןעװעג זיא ינֹומַע רעד הָיִבֹוט ןּוא* ?טנערּב
 סקּופ ַא ןעוװ ,ָאי ןיוש ןעיוּב יז זַא וליפַא :טגָאזעג טָאה ןּוא
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 .רעיומ ענרענייטש רעיײז ןכערּבעצ רע טעװ ,ןײנפױרַא לָאז
 ּוצ ןרָאװעג ןעניײז רימ יװ ,רערעודנּוא טָאג ,רעה

 ,ּפָאק רעיײז ףיוא גנורעטסעל רעײז םּוא רעק ןּוא ,טָאּפשי
 ןוא* ;טּפַאשנעגנַאפעג ןּופ דנַאל ןיא ּביױר ּוצ ײז ּביג ןּוא

 טינ לָאז אטח רעײז ןּוא ,דניז רעײז ןקעדרַאפ טינ טסלָאז
 ךיד ןּבָאה יז םורָאװ ,ריד רַאפ ןּופ ןרעװ טקעמרַאפ :

 .רעיוּב יד רַאפ טנרעצרעד !
 רעיומ עצנַאג יד ןּוא ;רעױמ יד טיוּבעג רימ ןּבָאה ױזַא*

 קלָאפ סָאד םורָאװ ;טפלעה ריא זיּב ןרָאװעג ןדנּוּברַאפ זיא !
 .ןָאט ּוצ ץרַאה טַאהעג טָאה !

 ַארַא יד ןּוא ,הָיִבֹוט ןּוא ,טֵלַבנַס יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא ך
 טרעהעג ןּבָאה ,םידֹודשַא יד ןּוא ,םינֹומַע יד ןּוא ,רעּב

 ןכָארּב יד זַא ,טכיררַאפ ןרעװ םִיַלָשּורי ןּופ ןרעיומ יד זַא !
 רעײז יז טָאה ,ןרעװ ּוצ טּפָאטשרַאפ ןּבױהעגנָא ןּבָאה
 ,םענייא ןיא עלַא טנּוּב ַא טכַאמעג ןּבָאה יז ןּואײ .טנערּבעג
 ןענירד ןכַאמנָא ןּוא ,םִיַלָׁשּורי ףיוא ןטלַאה המחלמ ןעמּוק ּוצ
 ,טָאג רעזדנּוא ּוצ ןעװעג ללּפתמ רימ ןּבָאה* .המּוהמ ַא
 ײּב ןּוא גָאט ייּב יז ןגעקַא ךַאװ ַא טלעטשעג ןּבָאה רימ ןּוא
 :טגָאזעג טָאה הדּוהי ןּוא* .ייז רַאפ !ןציש ּוצ ךיזנ ,טכַאנ |
 דרע ןּוא ,טכַאװשענּפָא זיא רעגערטטסַאל יד ןּופ חֹוּכ רעד -

 יד ןעיוּב טינ ןענעק רימ ןּוא ,ךס ַא ָאד זיא ןעמַארּוצּפָאנ
 טינ ײז ןלָאז :טנָאזעג ןּבָאה םיאנוָׂש ערעודנּוא ןּוא* .רעיומ
 ןּוא ,ייז ןשיװצ ןעמּוק ןלעװ רימ זיּב ,ןעז טינ ןּוא ןקרעמ
 סע ןּוא* .טעּברַא יד ןרעטשרַאפ ןּוא ,ןעגרהסיוא ײז ןלעװ
 וצ ןענייז ,ײז יּב ןסעזעג ןעניײז סָאװ ןדיא יד זַא ,ןעװעג זיא
 טזּומ ריא :טגָאזעג לָאמ ןעצ ודנּוא ײז ןּבָאה ,ןעמּוקעג ודנּוא
 -סיוא ךיא ּבָאהי .רעטרע עלַא ןּופ זדנּוא ּוצ ןרעקמּוא ךיז
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 . יד ןיא ,רעיױמ רעד רעטניה טרָא םעד רעטנּוא טלעטשעג
 / קלָאפ סָאד טלעטשעגסיוא ּבָאה ךיא-רעצעלּפ ענעפָא
 / ןּוא ,ןויּפש ערעײז ,ןדרעװש ערעײז טימ ,תוחּפשמ טול
 / ןיּב ןּוא ,טקּוקענמּוא ךיז ּבָאה ךיא ןּוא* .סנגיוּב ערעײז
 יד ּוצ ןּוא ,טַײללדַא יד ּוצ טגָאזעג ּבָאה ןּוא ןענַאטשעגפיוא
 טינ טלָאז ריא ;קלָאפ ןקירעּביא םעד ּוצ ןּוא ,רעײטשרָאפ
 . ןסיורג םעד ,טָאג ןָא ְךייַא טנָאמרעד ;ײז רַאפ ןּבָאה ארֹומ
 ערעײַא רַאפ המחלמ טלַאה ןּוא ;ןקיטכרָאפ םעד ןּוא
 . ,רעּבײװערעײַא ,רעטכעטערעיײַא ןּוא ןיז ערעייַא ,רעדירּב
 | .רעויה ערעײַא ןּוא

 - ,טרעהעג ןּבָאה טנייפ ערעזדנּוא יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא*
 טרעטשרַאּפ טָאה טָאג ןּוא ,טסּוװרעד ךיז ןּבָאה רימ זַא
 / רעד ּוצ טרעקעגמּוא עלַא ךיז רימ ןּבָאה יװַא ,הצע רעײז
 / ןעװעג זיא סע ןּוא" .טעּברַא ןייז ּוצ רעכַאלטיא ,רעיומ
 ןָאטעג ןעגנּוי עניימ ןּופ טפלעה ןּבָאה ,ןָא גָאט םענעי ןּופ
 - ,ןויּפש יד ןטלַאהעג ןּבָאה יז ןּופ טפלעה ןּוא ,טעּברַא יד
 ןרַאה יד ןּוא ;סרעצנַאּפ יד ןּוא ,סנגיוּב יד ןּוא ןד ליש יד
 סָאװ'* הדּוהי ןּופ ויוה ןצנַאג םעד רעטניה ןעװעג ןענײז
 קידנדָאל רעגערטטסַאל יד ןּוא .רעיױמ יד טיױּבעג ןּבָאה
 ענייא ןּוא ,טעּברַא יד ןָאטעג רערעײז טנַאה ןייא טימ ןּבָאה
 ןעװעג ןענייז רעיוּב יד ןּוא* .ןפַאװ םעד ןטלַאהעג טָאה
 ,ןדנעל ענייז ףיוא דרעװש ןייז טימ רעכַאלטיא טרּוגעגנָא
 ןעװעג זיא רעזָאלּב-רפֹוש ַא ןּוא ;טיוּבעג ײז ןּבָאה ױזַא ןּוא
 וצ ןּוא ,טײללדַא יד ּוצ טגָאזעג ּבָאה ךיא ןּוא** .רימ ןּבעל
 טעּברַא יד :קלָאפ ןקירעּביא םעד ּוצ ןּוא ,רעיײטשרָאפ יד
 טרעדנוזעגּפָא ןענייז רימ ןּוא ,טײרּבעגסױא ןּוא סיורג זיא
 ןיא ,זיא=* .ןרעדנַא ןּופ רעניא טײװ ,רעיױמ רעד ףיוא
 ןיהַא ,רפֹוש ןּופ לוק םעד ןרעה טעװ ריא סָאװ טרָא םעד

 קי עי ירא? א א

 הי: האק יב
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 טעװ טָאג רעזדנּוא ;ודנּוא ּוצ ןעלמַאונײַא ךיז ריא טלָאז
 .ודנּוא רַאפ ןטלַאה המחלמ !

 ןופ טפלעה ַא ןּוא :טעּברַא יד ןָאטעג רימ ןּבָאה יװַא*
 זיּב ןגרָאמירפ ןּופ גנַאגפיוא ןּופ ןזיּפש יד ןטלַאהעג ןּבָאה יז !
 רענעי ןיא טגָאזעג ךיוא ּבָאה ךיא:* .סױרַא ןענײז ןרעטש יד |
 ןיא ןקיטכענ גנּוי ןייז טימ רעכַאלטיא לָאז :קלָאפ םּוצ טייצ |

 ,ךַאװ ַא רַאפ טכַאנ ײּב ןייז זדנּוא ןלָאז ײז ידּכ ,םִיַלָשּורי
 עניימ רעדָא ,ךיא טינ ןּוא= .טעּברַא רַאפ גָאט יײּב ןּוא

 ,רימ רעטניה סָאװ טײלכַאװ יד ןּוא ןעגנּוי עניימ ןּוא רעדירּב |
 ;רעדײלק ערעזדנּוא ןָאטעגסױא טינ רימ ןּבָאה רענַײק |

 ןיז טימ חעגנַאגעגו רעכַאלטיא זיא רעסַאװ םּוצ וליּפַא
 .ןפַאװ |

 ןּוא קלָאפ םעד ןּופ יײרשעג סיורג ַא ןעװעג זיא סע ןּוא ה
 סע ןּוא* .רעדירּב עשידיא ערעײז ףיוא רעּבײװ ערעײז

 ערעודנּוא טימ רימ :טגָאזעג ןּבָאה סָאװ עכלעזַא ןעװעג ןענייז
 ןגירק רימָאל ָאט ;ליפ ןענייז רעטכעט ערעוזדנּוא ןּוא ןיז
 עכלעזַא ןעװעג ןּוא* .ןּבעל ןּוא ןסע ןלָאז רימ ידּכ ,האּובּת
 ערעזדנּוא ןּוא רעדלעפ ערעזדנּוא :טגָאזעג ןּבָאה סָאװ
 רימָאל ;רימ ןצעזרַאפ רעזייה ערעודנּוא ןּוא רענטרעגנײװ
 עכלעזַא ןעװעג ןּוא* .רעגנוה םעד ןגעו ןּופ ,האּובּת ןגירק
 םעד רַאפ טלעג ןעילעג ןּבָאה רימ :טנָאזעג ןּבָאה סָאװ
 ערעזדנּוא ןּוא רעדלעפ ערעודנּוא ףיוא לָאצּפָא סכלמ
 ױזַא ךָאד זיא שיילפ רעודנּוא ,דנּוצַא ןּוא* .רענטרעגנײװ
 רעדניק ערעזדנּוא ,רעדירּב ערעודנּוא ןּופ שיילפ סָאד יװ
 -עודנּוא ןעגניװצַאּב רימ ןזומ טָא ןּוא ,רעדניק ערעײז יװ יװַא
 ןּופ לײט ןּוא ,טכענק רַאפ רעטכעט ערעודנּוא ןּוא ןיז ער
 רעזדנּוא ןּוא ,ןעגנוװצַאּב ןיוש ןענייז רעטכעט ערעודנּוא



 6 13-6ה הימחנ 12

 ערעודנוא ןּוא רעדלעפ ערעזדנוא ןּוא ,חֹוּכ ןָא זיא טנַאה

 .ערעדנַא ּוצ ןרעהעג רענטרעגנײװ
 טרעהעג ּבָאה ךיא יװ ןסָארדרַאפ רעײז ךימ טָאה'

 .ץרַאה ןיימ ןּואי .רעטרעװ עקיזָאדיד ןּוא יירשעג רעײז
 טגירקעג ךיז ּבָאה ךיא ןּוא ,רימ ןיא טרעלקַאּב ךיז טָאה
  ּוצ ּבָאה ךיא ןּוא ,רעייטשרָאפ יד טימ ןּוא טײללדַא יד טימ

 ?רעדּורּב ןייז רעכַאלטיא ריא טײל רעכָאװ ףיוא :טגָאזעגײז
 / .גנולמַאזניַא עסיורג ַא ײז ןגעקַא טכַאמעג ּבָאה ךיא ןּוא
 טפיוקעגסיוא ןּבָאה רימ :טנָאזעג ײז ּוצ ּבָאה ךיא ןּוא*
 -עג טפיקרַאּפ ןענייז סָאװ רעדירּב עשידיא ערעודנוא
 טליװ ריא ןּוא ,טנעקעג ןּבָאה רימ טײװ יװ ,םייוג ּוצ ןעו
 ןפיוקרַאפ ךיז ןלָאז יז ןּוא ,רעדירּב ערעײַא ןפיוקרַאפ רָאנ
 .רעטרעװ ןייק ןענופעג טינ ןּוא ןגיוושעג ײז ןּבָאה ?זדנוא ּוצ
 ;טּוט ריא סָאװ ךַאז יד זיא טּוג טינ :טגָאזעג ּבָאה ךיא ןּוא"
 סיוא ,טָאג רעודנּוא רַאפ ארֹומ ןיא ןייג טינ ריא טפרַאד
 עניימ ,ךיוא ךיאי ?טנייפ ערעזדנּוא םייוג יד רַאפ הּפרח
 .האּובּת ןּוא טלעג ןעילעג יז ןּבָאה ,ןעגנּוי עניימ ןּוא רעדירּב
 טיני* .בֹוח ןקיזָאדמעד ןוָאלּפָא ,ךייַא טעּב ךיא ,רימָאל
 ערעײז ,רעדלעפ ערעײז טנייה ,ךייַא טעּב ךיא ,ּפָא ײז
 ערעײז ןּוא ,רענטרענטרעּבלײא ערעײז ,רענטרעגנײװ
 ,האּובּת יד ןּוא ,קיטשרעּבלי ןטרעדנוה יד ןּוא ,רעזײה
 ןּבָאהי* .ײז ןּופ טנָאמ ריא סָאװ ,לייא סָאד ןּוא ,ןײװ םעד
 טינ יז ןּופ ןלעװ רימ ןּוא ,ןּבענּפָא ןלעװ רימ :טגָאזעג יז
 ךיא ּבָאה .טסגָאז ּוד יװ ןָאט ױזַא ןלעװ רימ ;ןעגנַאלרַאפ
 ױזַא ןָאט ּוצ ןרָאװשַאּב יז ּבָאה ךיא ןּוא ,םינהֹּכ יד ןפּורעג
 טלסײרטעגסױא ךיא ּבָאה ךיוא:* .גָאזוצ רעקיזָאדרעד יװ
 ןעלסיירטסוא טָאג לָאז יױװַא :טגָאזעג ּבָאה ןּוא ,סיוש ןיימ
 ןקיוָאדמעד ןייז םייקמ טינ טעװ סָאװ ןַאמ רעדעװטעי
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 -סיוא ןייז רע לָאז ױזַא ןּוא ,ימ ןייז ןּופ ןּוא ,זיוה ןייז ןּופ ,גָאזּוצ
 טָאה גנולמַאזנײַא עצנַאג יד ןּוא .קידיײל ןּוא טלסײרטעג |
 קלָאפ סָאד ןּוא .טָאג טּבױלעג ןּבָאה ײז ןּוא !ןמָא :טגָאזעג |
 .גָאוצ רעקיזָאדרעד יװ ױזַא ןָאטעג טָאה |

 ןָא גָאט םעד ןּופ ,רעדירּב עניימ ןּוא ךיא ּבָאה ךיוא**
 דנַאל ןיא טשריפ רעײז ןייז ּוצ ןלױפַאּב רימ טָאה עמ סָאװ !

 ןוא ײװצ ןויּב ןּוא רָאי ןטסקיצנַאװצ םעד ןּופ ,הדּוהי
 ,רָאי ףלעװצ ,ָאּתסַׁשחַּתרַא ךלמ םעד ןּופ רָאי ןטסקיסיײרד |

 עקידרעירפ יד ןּוא:* .טשריפ ַא ןּופ זײּפש יד ןסעגעג טינ
 ןּוא ,קלָאפ ןפיוא טרעװשַאּב ןּבָאה רימ רַאפ סָאװ ןטשריפ !

 קיצרעפ ץּוחַא ,ןײװ ןּוא טיױרּב רַאפ ײז ןּופ ןעמּונעג ןּבָאה יז
 טקיטלעװעג ןעגנוי ערעײז ןּבָאה ךיוא ;רעּבליז םילקש
 ןּופ ,ױזַא ןָאטעג טינ ּבָאה ךיא רעּבָא .קלָאפ םעד רעּביא
 ןופ טעּברַא רעד יײּב ךיוא ןּוא;* .טײקיטכרָאּפסטָאנ

 ןייק םגה ,טנַאה ַא טגײלעגּוצ ךיא ּבָאה רעיומ רעקיזָאדרעד |
 ןענייז ןעגנוי עניײמ עלַא ןּוא ;טפיוקעג טינ רימ ןּבָאה דלעפ |
 יד ןּוא" .טעּברַא רעד ײּב ןטרָאד טלמַאזעגניַא ןעװעג |

 ןוא ,ןַאמ קיצפּופ ןּוא טרעדנּוה ,רעײטשרָאפ יד ןּוא ,ןדיא
 םּורַא סָאװ רעקלעפ יד ןּופ ןעמּוקעג ודנוא ּוצ ןענייז סָאװ יד
 טײרגעגּוצ זיא סָאװ ןּוא;* .שיט ןיימ ייּב ןעװעג ןענייז ,זדנּוא
 סקעז ,סקָא ןייא :ןעװעג זיא ,גָאט ןייא רַאפ ןרָאװעג
 יב ןרָאװעג טײרגעגּוצ ןעניז תופֹוע ךיוא ;ףָאש ענעּבילקעג
 ןופ ןּוא .בורל ןײװ ײלרעלַא געט ןעצ עלַא ןּוא ;רימ
 ,טשריפ ַא ןּופ זייּפש יד טגנַאלרַאפ טינ ךיא ּבָאה ןגעװטסעד
 .קלָאפ ןקיזָאדמעד ףיוא רעוװש ןעװעג זיא טסניד רעד לײװ
 ּבָאה ךיא סָאװ ץלַא ןטּוג םּוצ ,רעניײמ טָאג ,רימ ןָאמרעד'
 .קלָאפ ןקיזָאדמעד רַאפ ןָאטעג
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 רעד םָׁשֶנ ןּוא ,הָיִבֹוט ןּוא ,טֵלַבנַס יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואי |
 ָֹו 4 ןגירקעג ןּבָאה טנייפ עקירעּביא ערעודנוא ןּוא ,רעּבַארַא

  ךָארּב ןייק ןּוא ,רעיומ יד טיוּבעגפיוא ּבָאה ךיא זַא ןרעה ּוצ
 !| ךיא ּבָאה טײצ רענעי ויּב םוה--ריא ןיא ןּבילּבעג טינ זיא
 !| טָאהי-ןרעיוט יד ןיא ןריט טלעטשעגנײרַא טַאהעג טינ ךָאנ
 / ןּוא ,םּוק :ןנָאז ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ טקישעג ,םָשָנ ןּוא ,טֵלַבנַס
 / לָאט ןיא םירָפּכ ןיא םענייא ןיא ןעמּוקפיונּוצ ךיז רימָאל
 / ךיא ּבָאה* .ויײּב ןָאט ּוצ רימ טכַארטעג ןּבָאה ײז ןּוא .ֹונֹוא
 ּוט טעּברַא עסיורג ַא :ןגָאז ּוצ יװַא ,םיחּולש טקישעג יז ּוצ
 טעּברַא יד לָאזסָאװ ךָאנ ;ןרעדינּפָארַא טינ ןעק ךיא ןּוא ,ךיא
 ּוצ ןרעדינּפָארַא ןּוא ,ןוָאלּפָא יז לעװ ךיא זַא ,ןרעהפיוא
 עקיוָאדיד יװ יױװַא טקישעג רימ ּוצ ןּבָאה ײז ןּוא* ?ךייַא
 / יד יװ ױזַא טרעפטנעעג ײז ּבָאה ךיא ןּוא ,לָאמ ריפ דיר
 | יד יװ יױװַא רימ ּוצ טקישעג טֵלַבֹנַס טָאה* .דײר עקיזָאד
 װוירּב םענעּפָא ןַא טימ גנוי ןייז לָאמ טפניפ ַא דײר עקיזָאד
 ןשיװצ :ןּבירשעג ןעװעג זיא ןירעד סָאװ" ,טנַאה ןייז ןיא
 ןדיא יד ןּוא ּוד זַא ,טגָאז ּומׁשַג ןּוא ,ךיז טרעה רעקלעפ יד
 ןּוא ,רעיומ יד ּוטסיוּב םּורד ,ןקינעּפשרעדיװ ּוצ ןטכַארט
 .דײר עקיזָאדיד טיול ,ךלמ ַא רַאפ יז ײּב ןרעװ טסליװ ּוד
 ןגעװ ןפּורּוצסױא םיאיבנ טלעטשעגפיוא ּוטסָאה ךיוא ןּואי
 .הדּוהי ןיא ָאד זיא ךלמ ַא :ןגָאז ּוצ יױװַא ,םִיַלָשּורי ןיא ריד
 .דיײר עכלעזַא ןרעה ּוצ ןגירק ךלמ רעד טעװ דנּוצַא ןּוא
 .םענייא ןיא ןטלַאה הצע ןַא רימָאל ןּוא םּוק דנּוצַא ,זיא
 ןכַאו עכלעזַא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טקישעג םיא ּוצ ךיא ּבָאהְ*
 ןצרַאה ןײד ןּופ רָאנ ,ןעשעג טינ ןענײז טסגָאז ּוד יװ
 טלָאװעג ודנּוא ןּבָאה עלַא יז םורָאװ" .סיוא ײז ּוטסכַארט
 טפַאלשענּפָא ןלעװ טנעה ערעײז :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןקערשניײַא
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 ןוא .ןרעװ ןָאטעג טינ טעװ יז ןּוא ,טעּברַא רעד ןּופ ןרעװ
 .טנעה עניימ קרַאטש ,ןטָאגנ ,דנּוצַא/

 ןוז םעד הָיעַמש ןּופ זיוה ןיא ןעמּוקעג ןיּב ךיא ןּואי =
 ןטלַאהעג ךיז טָאה סָאװ ,ןלָאבַטיַהמ ןּופ ןּוז םעד ,הָיָלד ןּופ |
 ןעמּוקפיונוצ ךיז רימָאל :טנָאזעג טָאה רע ןּוא ;ןסָאלשעגנײַא !

 ןסילשרַאפ רימָאל ןּוא ,לכיֵה ןיא קינײװעניא ,טָאג ןּופ זיוה ןיא
 ןּוא ,ןעגרה ךיד ןעמּוק ןלעװ ײז םורָאװ ,לכיֵה ןּופ ןריט יד

 :טגָאזעג ךיא ּבָאה* .ןעגרה ךיד ןעמּוק ײז ןלעװ טכַאנ יּב
 ןכײלג ןיימ ןּופ רעװ ןּוא ?ןפולטנַא ךיא יװ שטנעמ ַאזַא לָאז
 טינ לעװ ךיא ?ןּבעל ןּבײלּב ןּוא ,לכיֵה ןיא ןײגנײרַא ןעק

 םיא טָאה טָאג טינ זַא ,טנעקרעד ּבָאה ךיא ןּוא**  .ןײגנײרַא
 לײװ ,רימ ןגעװ האּובנ יד טדערעג טָאה רע רָאנ ,טקישעג
 יא רע .ןעננּודעגנָא םיא ןּבָאה טַלַבֹנַס ןּוא הָיִבֹוט
 ןּוא ,ןגירק ארֹומ לָאז ךיא ידּכ ,ןעגנודעג ןעװעג רַאפרעד
 ײז טעװ סָאד ןּוא ,ןקידניזרַאפ ךימ ןּוא ,יװַא ןָאט לָאז ךיא
 .ןרעטסעל ןענעק ךימ ןלָאז יז ידּכ עַריִמֶׁש ַא רַאפ ןייז
 עקיזָאדיד טול ןטלַבנַס ןּוא ,ןהָיִבֹוט ,רעניימ טָאג ,ןָאמרעד*
 עקירעּביא יד ןּוא ,האיבנ רעד הָידעֹונ ךיוא ןּוא ,ענייז םיׂשעמ-
 .ןקערשנייַא טלָאװעג ךימ ןּבָאה סָאװ םיאיבנ

 ןוא ףניפ ןיא ןרָאװעג קיטרַאפ זיא רעיומ יד ןּוא;*
 .געט קיצפּופ ןּוא ײװצ ןיא ,לולָא ןּופ גָאט ןטסקיצנַאװצ

 ןּבָאה טניפ ערעודנּוא עלַא יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואי -
 ארֹומ זדנּוא םּורַא סָאװ רעקלעפ עלַא ןּבָאה ,טרעהרעד
 יד ןיא ךיז יּב ןלַאפענּפָארַא רעײז ןענייז ײז ןּוא ,ןגירקעג

 ןָאטעג זיא טָאג רעודנּוא ןּופ זַא ןעזעג ןּבָאה יז םורָאװ ,ןגיוא |
 .טעּברַא עקיזָאדיד ןרָאװעג |
 הדּוהי ןּופ טײללדַא יד געט ענעי ןיא ןּבָאה ךיוא:י |
 ןעמּוקעג ןענייז סהָיִבֹוט ןּוא ,ןהָיִבֹוט ּוצ ווירּב ליפ טקישעג -
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 | ענערָאװשעג ןעװעג ןענייז הדּוהי ןיא ליפ םורָאװ'* .ײז ּוצ
 || םעד הָּינַכש ןּופ םידייא רעד ןעװעג זיא רע םורָאװ ,םיא ּוצ
 (/ רעטכָאט יד ןעמונעג טָאה ןְנֶחֹוהי ןּוז ןייז ןּוא ,ןחַרָא ןּופ ןּוז
 / ןליײצרעד ײז ןגעלפ ךיוא:* .ןהָיכֶרִּב ןּופ ןּוז םעד םָלּושמ ןּופ
 || ײו ןגעלפ רעטרעװ עניימ ןּוא ,תולעמ עטּוג ענייז רימ רַאפ
 / הָיִבֹוט טָאה ןקערשּוצניַא ךימ ידּכ .םיא ּוצ ןגָארטסױרַא
 | .ווירּב יד טקישעג

 - ,טיוּבעגפיוא ןעװעג זיא רעיומ יד יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואי ן
 || טײלרעױט יד ןּוא ,ןריט יד טלעטשעגנײרַא ךיא ּבָאה יזַא

 . .ןרָאװעג טצעועגפיוא ןעניײז םיִיַול יד ןּוא סרעגניז יד ןּוא
 םעד הָינַנַח ןּוא ,ןינָנַח רעדּורּב ןיימ ןּבעגעג ּבָאה ךיא ןּואי
 ;םִיַלָשּורי רעּביא לעּפַאּב םעד ,גנוטסעפ רעד ןּופ ןַאמטּפיױה
 ײטכרָאפסטָאג ןּוא ,שטנעמ רעתמא ןַא ןעװעג זיא רע םורָאװ
 ןּופ ןרעיוט יד :טגָאזעננָא יז ּבָאה ךיא ןּוא* .ךס ַא ןּופ רעק
 ,סײה טרעװ ןּוז יד זיּב ןרעװ טנפעעג טינ ןלָאז םִיַלָשּורי
 ןּוא ;ןריט יד ןכַאמּוצ ײז ןלָאז ,ףיוא ךָאנ זיא עמ ןעוו ןּוא
 רעניֹוװַאּב יד ןּופ ןכַאװ ןלעטש לָאז עמ ןּוא ;ײז טלגיררַאפ
 ןגעקַא ןכַאלטיא ןּוא ,ךַאװ ןייז ףיוא ןכַאלטיא ,םִיַלָשּורי ןּופ
 ןוא ,סיורג ןּוא טײרּב ןעװעג זיא טָאטש יד ןּוא* .זיוה ןייז
 ןעװעג טינ ןענייז רעזײה ןייק ןּוא ,קיצניװ ןירעד קלָאפ סָאד
 ,ןצרַאה ןיימ ןיא ןּבעגעגנײרַא טָאה טָאג ןיימ ןּוא* .טיוּבעג
 ,רעײטשרָאפ יד ןּוא ,טײללדַאיד טלמַאזעגנייַא ּבָאה ךיא ןוא
 ךיא ןּוא ,סוחי ןטיול ןענעכײצרַאפ ּוצ ךיז ,קלָאפ סָאד ןּוא
 -עגפורַא ןענייז סָאװ יד ןּופ ווירּב-סוחי םעד ןענּופעג ּבָאה
 / :ןירעד ןּבירשעג ןענּופעג ּבָאה ךיא ןּוא ,ןטשרע םּוצ ןעמּוק

 / הנידמ ןרעשידיאנ רעד ןּופ רעדניק יד ןענייז סָאד'
 / סָאװ ענעגנַאפעג-תולג יד ןּופ ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז סָאװ
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 ײז ןּוא ,ןּבירטרַאפ טָאה לבָּב ןּופ ךלמ רעד רֵצְנדַכּובנ !
 ,הדּוהי ןייק ןּוא םִיַלָשּורי ןיק טרעקעגמּוא ךיז ןּבָאה !
 טימ ןעמּוקעג ןענייז סָאװ ידי ;טָאטש ןייז ּוצ רעכַאלטיא |
 ,ןיֵבדרֶמ ,ןינָמחַנ ,ןהָימַעַר ,ןהָירוַע ,ןהָימָחִנ ,ןַעּוׁשִי ,ןלבָּבּורז |
 .ןהָנֲעַּב ,ןעמּוחנ ,ןיֵוגְּב ,ןתָרָּפסִמ ,ןענָשלַּב !
 :לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ רענעמ יד ןּופ לָאצ יד = |
 ײװצ ןּוא טרעדנּוה טנזיוט ײװצ ,שֹוערַּפ ןּופ רעדניק יד" = |
 .קיצעּביז ןּוא !

 ןוא יװצ טרעדנּוה ירד ,הָיטַפש ןּופ רעדניק ידי
 .קיצעּביז !

 ןוא ײװצ טרעדנּוה סקעז ,חַרֶא ןּופ רעדניק יד
 .קיצפּופ
 ַעּוׁשֵי ןּופ רעדניק יד ןּופ ,בָאֹומ-תַחַּפ ןּופ רעדניק ידי =

 .ןצכַא טרעדנוה טכַא ןּוא טנזיוט ײװצ ,בָאֹוי ןּוא !
 ןּוא ריפ טרעדנּוה ײװצ טנזיוט ,םָליֵע ןּופ רעדניק יד = |
 .קיצפּופ |

 ןוא ףניפ טרעדנּוה טכַא ,אּוּתַו ןופ רעדניק יד
 .קיצרעפ

 .קיצכעז ןּוא טרעדנוה ןּביז ,יּכַו ןּופ רעדניק יד:*
 .קיצרעפ ןּוא טכַא טרעדנּוה סקעז ,יונְּב ןּופ רעדניק יד**
 ןוא טכַא טרעדנוה סקעז ,יָבַָּב ןופ רעדניק ידי

 .קיצנַאװצ
 ײװצ טרעדנּוה ײרד טנזיוט ײװצ ,דִנַע ןּופ רעדניק ידי

 .קיצנַאװצ ןּוא |
 ןּוא ןּביז טרעדנּוה סקעז ,םָקינֹודַא ןּופ רעדניק יד: |
 .קיצכעז -

 .קיצכעז ןּוא ןּביז טנזיוט ײװצ ,יַוגְּב ןופ רעדניק יד:
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 ןּוא ףניפ טרעדנּוה סקעז ,ןידָע ןּופ רעדניק יד"
 .קיצפּופ

 .קיִצנייַנ ןּוא טכַא ,ןהָיקזִח ןּופ ,רָטָא ןּופ רעדניק יד*י
 ןוא טכַא טרעדנּוה ײרד ,םּוׁשָח ןּופ רעדניק יד

 .קיצנַאװצ
 .קיצנַאװצ ןּוא ריפ טרעדנּוה ירד ,יָצַּב ןופ רעדניק ידי
 .ףלעװצ טרעדנּוה ,ףירָח ןּופ רעדניק ידי
 / .קיצניײנ ןּוא ףניפ ,ןֹועְבִנ ןּופ רעדניק ידי
 / טכַא טרעדנוה ,הָפֹוטנ ןּוא םחְליתיּב ןּופ ןשטנעמ יד**

 .קיִצכַא ןּוא
 .קיצנַאװצ ןּוא טכַא טרעדנוה ,תֹותָנַע ןּופ ןשטנעמ ידי
 .קיצרעפ ןּוא ײװצ ,תֶוָמזַע-תיֵּב ןּופ ןשטנעמ יד**
 ,תֹורָאּב ןּוא ,הָריּפּכ ,םירָעי-תַירק ןּופ ןשטנעמ יד*י

 , .קיצרעפ ןּוא ירד טרעדנוה ןּביז
 / ןּוא ןייא טרעדנוה סקעז ,עַבָג ןּוא הָמָר ןּופ ןשטנעמ ידי

 פ .קיצנַאװצ
 / .קיצנַאװצ ןּוא ײװצ ןּוא טרעדנּוה ,סָמכִמ ןּופ ןשטנעמ יד*י
 / ןּוא ירד טרעדנּוה ,יַע ןּוא לָאתיֵּב ןּופ ןשטנעמ ידי

 .קיצנַאװצ
 |  .קיצפּופ ןּוא ײװצ ,ֹובנ רעדנַא רעד ןּופ ןשטנעמ יד**
 | ײװצ טנוױט ,םָליֵע רעדנַא רעד ןּופ רעדניק יד**

 .קיצפּופ ןּוא ריפ טרעדנּוה
 .קיצנַאװצ ןּוא טרעדנּוה ירד ,םֶרָח ןּופ רעדניק ידי
 ןוא ףניפ טרעדנּוה ײרד ,ֹוחירי ןּופ רעדניק ידי

 ו .קיצרעפ
 .טרעדנּוה ןּביז ,ֹונֹוא ןּוא ,דידָח ,דֹול ןּופ רעדניק ידי

 .קיצנַאװצ ןּוא ןייא ןּוא
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 טרעדנּוה ןיינ טנווט יײרד ,ןהָאָנס ןופ רעדניק יד* = |
 .קיסײרד ןּוא

 :םינהֹּכ יד
 ןיינ ;ַעּוׁשִי ןופ זיוה םעד ןּופ ;הָיְעַדי ןופ רעדניק יד - |
 .קיצעּביז ןּוא ירד טרעדנּוה !

 .קיצפופ ןּוא ײװצ טנזיוט ;רַמָא ןּופ רעדניק יד*
 ןּביז טרעדנּוה ײװצ טנזיוט ,רּוחשַּפ ןופ רעדניק יד= = |
 .קיצרעפ ןּוא !

 .ןצעּביז טנזיוט ,םֶרָח ןּופ רעדניק יד+

 :םיִיַול יד
 ןּופ רעדניק יד ןּופ ,ןלַאימדק ןיפ ,ַעּוׁשִי ןּופ רעדניק יד

 .קיצעּביו ןּוא ריפ ,הָידֹוה

 :סרעגניז יד
 .קיצרעפ ןּוא טכַא טרעדנוה ,ףֶסֶא ןּופ רעדניק יד

 :טײלרעױט יד
 רעדניק יד ,רֵַטָא ןּופ רעדניק יד ,םּולַש ןּופ רעדניק יד

 ,ָאטיטַח ןּופ רעדניק יד ,בּוקַע ןּופ רעדניק יד ,ןֹומֹלַט ןּופ
 .קיסיירד ןּוא טכַא טרעדנּוה--יִבֹוׁש ןּופ רעדניק יד |

 ;םיניתנ יד+*
 רעדניק יד ,ָאפֹוׂשַח ןּופ רעדניק יד ,ָאחיצ ןּופ רעדניק יד

 ,אָעיס ןּופ רעדניק יד ,סֹוריק ןּופ רעדניק ידי ;תֹועָּבַט ןּופ
 רעדניק יד ,הָנָבל ןּופ רעדניק יד*= ;ןֹודָּפ ןּופ רעדניק יד
 ,ןָנָח ןּופ רעדניק יד* ;יֵמלַש ןּופ רעדניק יד ,ָאבְנַח ןּופ
 ןופ רעדניק יד* ;רֵחַג ןּופ רעדניק יד ,לֶדָג ןּופ רעדניק יד
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 יד" ;ָאדֹוקנ ןּופ רעדניק יד ,ןיצר ןּופ רעדניק יד ,הָיָאר
 ;חַסָּפ ןּופ רעדניק יד ,ָאוּוע ןּופ רעדניק יד ,םֶוַג ןּופ רעדניק
 / רעדניק יד ,םיִנּועְמ ןּופ רעדניק יד ,יֵסַּב ןּופ רעדניק ידי
  ןּופ רעדניק יד ,קּוּבקַּב ןּופ רעדניק יד" ;םיסשיפנ ןּופ
 ,תילצַּב ןּופ רעדניק יד** ;רּוחרַח ןּופ רעדניק יד ,ָאפּוקַח
 רעדניק יד** ;ָאשרַח ןּופ רעדניק יד ,ָאדיחמ ןּופ רעדניק יד
 ;חַמָּת ןּופ רעדניק יד ,ָארסיס ןּופ רעדניק יד ,סֹוקרַּב ןּופ
 .ָאפיטַח ןּופ רעדניק יד ,חיצנ ןּופ רעדניק יד**

 :טכענק סהמלש ןּופ רעדניק ידיי
 רעדניק יד ,תֶרָפֹוס ןּופ רעדניק יד ,יַטֹוס ןּופ רעדניק יד

 ,ןֹוקרַד ןּופ רעדניק יד ,ָאלַעַי ןּופ רעדניק יד** ;ָאדירּפ ןּופ
 רעדניק יד ,הָיטַּפש ןּופ רעדניק יד ;לֶדִג ןּופ רעדניק יד
 ןופ רעדניק יד ,םיִיָבצַה-תֶרֶכֹוּפ ןּופ רעדניק יד ,ליטַח ןּופ
 .ןֹומָא

 ירד ;טכענק סהמלש ןּופ רעדניק יד ןּוא םיניתנ עלַא""
 .קיצניינ ןּוא ײװצ טרעדנּוה

 ןּופ ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז סָאװ יד ןענייז סָאד ןּוא'י
 טינ ןּבָאה ןּוא ,רַמָא ןּוא ,ןֹודַא ,בּורּכ ,ָאשרַחילַּת ,חַלָמילֵּת
 ּביוא ,םַאטשּפָא רעיײז ןּוא זיוהרעטָאפ רעײז ןגָאז טנעקעג
 :לארׂשי ןּופ ןענייז יז

 יד ,הָיִבֹוט ןּופ רעדניק יד ,הָיָלד ןּופ רעדניק יד"
 .קיצרעפ ןּוא ײװצ ןּוא טרעדנּוה סקעודָאדֹוקנ ןּופ רעדניק

 רעדניק יד ,הָיְבָח ןּופ רעדניק יד :םינהֹּכ יד ןּופ ןּוא*י
 ּבײװ ַא ןעמּונעג טָאה סָאװ ןיַלורַּב ןּופ רעדניק יד ,ץֹוקַה ןּופ
 ןפּורעג זיא ןּוא ,דֶעלִג ןּופ ןיִלְזרַּב ןּופ רעטכעט יד ןּופ
 .ןעמָאנ רעײז ףיוא ןרָאװעג

 זיא רע ןּוא ,ווירּב"סוחי רעײז טכּוזעג ןּבָאה עקיזָאדיד'י
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 רַאפ ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענייז יז ןּוא ,ןרָאװעג ןענופעג טינ
 ײז טָאה ָאתָשרִּת רעד ןּוא* .הנּוהּכ רעד ּוצ קידרעװמּוא
 זיּב ,ןקילײה רָאג םעד ןּופ ןסע טינ ןלָאז יז זַא ,טנָאזרַאפ !
 .םימּוּתו-םירּוא טימ ןייטשפיוא טעװ ןהֹּכ ַא !

 ןוא ײװצ ןעװעג זיא םענײא ןיא הדע עצנַאג יד |
 ערעײז ץּוחַאי ;קיצכעז ןּוא טרעדנּוה ירד טנזיוט קיצרעּפ !
 ןּביז ןעװעג ןעניײז עקיזָאדיד ;ןטסניד ערעײז ןּוא טכענק |
 ןּבָאה יז ןּוא .קיסיײרד ןּוא ןּביז טרעדנוה ירד טנזיוט |
 ןּוא ףניפ ןּוא טרעדנּוה ײװצ סנרעגניז ןּוא סרענניז טַאהעג |

 טרעדנּוה ןּביז ןעװעג ןענייז דרעפ ערעײז= .קיצרעפ
 טרעדנּוה ײװצ ,ןעלזייאליומ ערעײז ;קיסײרד ןּוא סקעז

 ןוא ףניפ טרעדנּוה ריפ ןעלמעק"* ;קיצרעּפ ןּוא ףניפ |
 .קיצנַאװצ ןּוא טרעדנוה ןּביז טנזיוט סקעז ,ןעלזייא ;קיסיײרד

 -רעטָאפ יד ןּופ ןטּפױה יד ןשיװצ ןּופ לײט ןּואיי :
 ָאתָׁשרִּת רעד .טעּברַא רעד רַאפ ןעקנָאשעג ןּבָאה רעזייה
 ,םינֹומּכרַד טנזיוט דלָאג ,ץַאש םעד רַאפ ןּבעגעג טָאה
 ףניפ םינהֹּכ יד רַאפ ךַאלדמעה ,קיצפופ סנקעּבגנערּפש
 יד ןּופ ןטּפױה יד ןּופ לַײט ןּוא: .קיסיירד ןּוא טרעדנּוה
 רעד ןּופ ץַאש םעד רַאפ ןּבעגעג ןּבָאה רעזיײהרעטָאפ
 רעּבליז ןּוא ,םינֹומּכרַד טנזיוט קיצנַאװצ דלָאג ,טעּברַא
 סָאד סָאװ ןּוא* .הֶנָמ טרעדנוה ײװצ ןּוא טנזױט ײװצ
 קיצנַאװצ דלָאג :ןעװעג יא ןּבעגעג טָאה קלָאפ עקירעּביא
 ןוא ,הָנָמ טנזיױט ײװצ רעּבליז ןּוא ,םינֹומּכרַד טנזיוט
 .קיצכעז ןּוא ןּביז םינהֹּכ יד רַאפ ךַאלדמעה

 ןּוא ,טײלרעױט יד ןּוא ,םיִיָול יד ןּוא םינהֹּכ יד ןּוא*
 ןּוא ,םיניתנ יד ןּוא ,קלָאפ םעד ןּופ לייט ןּוא ,סרעגניז יד
 .טעטש ערעײז ןיא טצעזַאּב ךיז ןּבָאה ,לארׂשי ץנַאנ
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 ניק יד ןּוא ,ןעמּוקעג זיא שדֹוח רעטעּביז רעד זַא ןּוא
 טָאהי ך ,טעטש ערעײז ןיא ןעװעג ןענייז לארׂשי ןּופ רעד
 ןַאמ ןיא יװ יװַא טלמַאזעגניַא קלָאפ עצנַאג סָאד ןיז
 . ,רעױטרעסַאװ םעד רַאפ סָאװ ץַאלּפ ןטיײרּב םעד ףיוא
 / ינערּב ּוצ ,רעּבײרש םעד ארוע ּוצ טדערעג ןּבָאה יז ןּוא
 / ןלױפַאּב טָאה טָאג סָאװ השמיתרֹוּת ןּופ ְךּוּב סָאד ןעג
 / הרֹוּת יד טכַארּבעג טָאה ןהֹּכ רעד ארוע ןּוא* .לארׂשי
 / סָאװ עלַא ןּוא ,רעּבײװ ןּוא רענעמ ;גנּולמַאזנײַא רעד רַאפ
 | .שדֹוח ןטעּביז ןופ גָאט ןטשרע ןיא ,ןיײטשרַאפ טנעקעג ןּבָאה
 | ץַאלּפ ןטײרּב םעד רַאפ טנעײלעג ןּופרעד טָאה רע ןּוא*
 - ,גָאט ןּבלַאה ויּב ןעניגַאּב ןּופ רעױטרעסַאװ םעד רַאפ סָאװ
 -רַאפ ןּבָאה סָאװ יד ןּוא ,רעּבײװ יד ןּוא רענעמ יד רַאפ
 ןעװעג ןענייז קלָאּפ ןצנַאג םעד ןּופ ןרעיוא יד ןּוא ;ןענַאטש
 רעּבײרש רעד ארוע ןּוא* .הרֹוּת רעד ןּופ ְךּוּב םעד ּוצ
 עמ סָאװ רעמעמלַאּב םענרעצליה ַא ףיוא ןענַאטשעג זיא
 ןענַאטשעג זיא םיא ןּבעל ןּוא ,ךַאז רעד רַאפ טכַאמעג טָאה
 ןּוא ,הָיקלִח ןּוא ,הָיַרּוא ןּוא ,הָיְנַע ןּוא ,עַמָש ןּוא ,הָיתִּתַמ
 ,טייו רעקניל ןייז ןּופ ןּוא :טיײז רעטכער ןייז ףיוא ,הָיַׂשֲעַמ
 ,הָנָדַּבשַח ןּוא ,םּוׁשָח ןּוא ,היִכלִמ ןוא ,לֵאָשימ ןּוא ,הָיְדּפ
 יד רַאפ ְךּוּב סָאד טנפעעג טָאה ארוע ןּוא* .םָלּושמ ,הָירַכו
 םעד רעּביא ןעװעג זיא רע םורָאװ ,קלָאפ ןצנַאג ןּופ ןגיוא
 סָאד טָאה ,טנפעעגפיוא טָאה רע יװ ןּוא ;קלָאפ ןצנַאג
 טּביױלעג טָאה ארוע ןּוא" .טלעטשענפיוא ךיז קלָאפ עצנַאג
 טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ,טָאג ןסיורג םעד הוהי
 ןוא ,טנעה ענעּבױהעגפיוא טימ '!ןמָא !ןמָא, :טרעפטנעעג
 ּוצ םינּפ ןטימ טָאג ּוצ טקּוּבעג ךיז ןּוא טגיינעג ךיז ןּבָאה יז
 ,בּוקַע ,ןימִי ,הָיבִרַש ןּוא ,ינָּב ןּוא ,ַעּוׁשִי ןּואי .דרע רעד
 * = ' + ,הָיאְלּפ ,ןָנֶָח ,דֶבֶנֹוי ,הָירַוַע ,ָאטילק ,הָיֵׂשֲעַמ ,הָידֹוה ,יַתֹּבַש
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 ,הרֹוּת יד ןייטשרַאפ ּוצ קלָאפ םעד ןּבעגעג ןּבָאה ,םיִיַול יד |
 ײז ןּוא* .טרָא רעײז ףיוא ןענַאטשעג זיא קלָאפ סָאד ןּוא |
 טכַאמעג ןּוא ,רָאלק טָאג ןּופ הרֹוּת רעד ןּופ טנעײלעג ןּבָאה !
 .עטנעײלעג סָאד ןייטשרַאפ ּוצ ןּבעגעג ןּוא קידלכׂש |

 ,ןהֹּכ רעד ארוע ןּוא ,ָאתָשרּת רעד זיא סָאד ,הָימָחִנ ןּוא = |
 קלָאפ םעד ןּבעגעג ןּבָאה סָאװ םִַיַול יד ןּוא ,רעּביײרש רעד

 רעקיטנייה ;קלָאפ ןצנַאג םּוצ טגָאזעג ןּבָאה ,ןייטשרַאפ ּוצ
 ןרעיורט טינ טלָאז ריא ;טָאג רעיא הוהי ּוצ קילײה זיא גָאט }

 ,טנײװעג טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד םורָאװ .ןענײװ טינ ןּוא -
 ןוא .הרֹוּת רעד ןּופ רעטרעװ יד טרעהעג ןּבָאה ײז זַא
 טקנירט ןּוא ,ןזײּפש עטעפ טסע טייג :טנָאזעג ײז ּוצ טָאה רע
 םיא ייּב סָאװ םעד ּוצ םיקלח טקיש ןּוא ,ןעקנַארטעג עסיז !

 רעזדנוא ּוצ קילײה זיא גָאט רעד םורָאװ ,טײרגעגנָא טינ זיא
 דיירפ יד םורָאװ ,ןעמעלק טינ ךייַא טלָאז ריא ןּוא ;טָאנ
 ניײַא ןּבָאה םיִיַול יד ןּוא* .טײקרַאטש רעײַא זיא טָאג ןּופ
 ,ליטש טיי :ןגָאז ּוצ ױזַא ,קלָאפ עצנַאג סָאד טליטשעג
 טינ ךייַא טלָאז ריא ןּוא ,קילײה ויא גָאט רעד םורָאװ
 ןּוא ןסע ןעגנַאגעג זיא קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא= .ןעמעלק
 ,החמׂש עסיורג ַא ןכַאמ ןּוא ,םיקלח ןקיש ךיז ןּוא ,ןעקנירט
 טָאה עמ סָאװ רעטרעװ יד ןענַאטשרַאפ ןּבָאה ַײז םורָאװ
 .טנרעלעג יז

 יד טלמַאזעגנייַא ךיז ןּבָאה גָאט ןטײװצ ןפיוא ןּוא-*
 יד ,קלָאפ ןצנַאג םעד ןּופ רעזײהרעטָאפ יד ןּופ ןטּפױה
 ּוצ ךיז ידּכ ,רעּבײרש םעד ארוע ּוצ ,םיִיַול יד ןּוא ,םינהֹּכ
 ןּבָאה יז ןּוא;* .הרֹוּת רעד ןּופ רעטרעװ יד ןיא ןגילק
 ןלױפַאּב טָאה טָאג סָאװ הרֹוּת רעד ןיא ןּבירשעג ןענופעג
 תוּכּוס ןיא ןציז ןלָאז לארׂשי ןּופ רעדניק יד זַא ,ןהשמ ךרּוד
 ןלָאז יז וַא ןּוא* ;שדֹוח ןטעּביז ןּופ בוטיםוִי םעד ןיא
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 ערעײז עלַא ןיא ףּורסיוא ןַא ןוָאלסױרַא ןּוא ןכַאמ טנַאקַאּב
 ,גרעּב יד ןיא סױרַא טייג :ןגָאזּוצ ױזַא ,םִיַלָשּורי ןיא ןּוא ,טעטש
 ןּוא ,ןגײװצמיוּבלײא ןּוא ,ןגײװצטרעּבלײא טגנערּב ןּוא
 עטכידעג ןּופ ןגײװצ ןּוא ,ןגײװצלטיײט ןּוא ,ןגײװצנטרימ
 .ןּבירשעג טייטש סע יװ יװַא תוּכּוס ןכַאמ ּוצ ,רעמיוּב

 ,טכַארּבעג ןּבָאה ײז ןּוא ,ןעגנַאגעגסױרַא קלָאפ סָאד זיא'*
 ןּוא ,ךַאד ןייז ףיוא רעכַאלטיא תוּכּוס טכַאמענ ןּבָאה ןּוא
 ףיוא ןּוא ,זיוה סטָאג ןּופ ןפיוה יד ןיא ןּוא ,ןפיוה ערעײז ןיא
 .ןטײרּב םעד ףיוא ןּוא ,רעױטרעסַאװ ןּופ ץַאלּפ ןטײרּב םעד
 סָאװ הדע עצנַאג יד ןּוא= .םירפא ןּופ רעוט ןּופ ץַאלּפ
 טכַאמעג טָאה טּפַאשנעגנַאפעג ןּופ טרעקענמּוא ךיז טָאה
 רעדניק יד םורָאװ ;תוּכּוס ןיא ןסעזעג ןענייז ײז ןּוא ,תוּכּוס
 םעד ַצּוׁשִי ןּופ געט יד ןּופ ןָאטעג טינ ױזַא ןּבָאה לארׂשי ןּופ
 רעיײז ןעװעג זיא סע ןּוא .גָאט םענעי ףיוא זיּב ןָא ןּונ ןּופ ןּוז
 ןופ ךּוּב םעד ןּופ טנעיײלעג טָאה רע ןּוא** .החמׂש עסױרגַא
 ;גָאט ןטצעל ןיּב גָאט ןטשרע ןּופ ,גָאט ןיא גָאט הרֹוּת סטָאג
 ןטכַא ןפיוא ןּוא ,געט ןּביז בוט-םוִי טכַאמענ ןּבָאה ײז ןּוא
 .ןיד רעד יװ ױזַא ,גנּולמַאזנייַא עקילײה ַא גָאט

 ןקיזָאדמעד ןּופ גָאט ןטסקיצנַאװצ ןּוא ריפ ןיא ןּואי ט
 לארׂשי ןּופ רעדניק יד טלמַאזעגנייַא ךיז ןּבָאה שדֹוח

 יד ןּואי .ךיז ףיוא דרע ןּוא קַאז טימ ןּוא ,ןטסַאפ טימ
 -דמערפ עלַא ןּופ טדײשעגּפָא ךיז ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק
 הדוװתמ ךיז ןּבָאה ןּוא ןענַאטשעג ןענייז ײז ןּוא ,ענערָאּבעג
 ערעײז ןּופ ןכערּברַאפ יד ןּוא ,דניז ערעײז ףיוא ןעװעג
 ןּוא טרָא רעײז ףיוא ןענַאטשעג ןענייז יז ןּוא* .ןרעטלע
 רעײז הוהי ןּופ הרֹוּת רעד ןּופ ךּוּב םעד ןיא טנעײלעג ןּבָאה
 הדוװתמ ךיז ײז ןּבָאה גָאט לטרעפ ַא ןּוא ,גָאט לטרעפ ַא טָאג
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 ןּוא ,ַעּוׁשִי ןּוא* .טָאג רעײז הוהי ּוצ טקּוּבעג ךיז ןּוא ,ןעװעג !!
 ךיז ןּבָאה ,ינָנּכ ,ינָּב ,הָיבִרַש ,ינּוּב ,הָינַבש ,לָאימדק ,ינָּב
 ןּבָאה ײז ןּוא ,םיִיָול יד ןּופ המיּב רעד ףיוא טלעטשעגפיוא |/
 .טָאג רעייז הוהי ּוצ לוק ןכיוה ַא ףיוא ןעירשעג |

 ,הָיבִרַש ,הָינבַשַח ,ינָּב ,לָאימדק ןּוא ,ַעּוׁשִי ,םיִיָול יד ןּוא?
 טּביױל ,ףיוא טײטש :טגָאזעג ןּבָאה ,הָיחַתּפ ,הָינַבש ,הָידֹוה !

 ןּביױל ןעמ וָאל ןּוא ;קיּבײא זיּב קיּביײא ןּופ טָאג רעיײַא הוהי
 -טעי רעּביא ןּבױהרעד זיא סָאװ ןעמָאנ ןקיטכַארּפ ןייד
 .גנומיר ןּוא ּבױל רעדעװ

 ,ןעלמיה יד טכַאמעג טסָאה ּוד ;ןײלַא טסיּב הוהי ּודֹ*
 דרע יד ,ליח ןצנַאג רעײז ןּוא ,ןעלמיה יד ןּופ ןעלמיה יד |

 ,ייז ןיא סָאװ ץלַא ןּוא ןעמי יד ,ריא ףיוא סָאװ ץלַא ןּוא
 למיה ןּופ ליח רעד ןּוא ,ףיוא ןעמעלַא ײז טסטלַאה ּוד ןּוא
 טסָאה סָאװ טָאג רעד הוהי טסיּב ּודי .ריד ּוצ ךיז טקּוּב
 -רּוא ןּופ ןגױצעגסױרַא םיא ןּוא ,ןעמָרבַא טלײװרעדסױא
 טסָאה ןּוא* .םֶהָרבַא ןעמָאנ ןייז טכַאמעג ןּוא ,םידׂשַּכ
 ןסָאלשעג טסָאה ןּוא ,ריד רַאפ ײרטעג ץרַאה ןייז ןענּופעג
 םעד ,ינֲעַנּכ םעד ןּופ דנַאל סָאד ןּבעג ּוצ דנּוּב ַא םיא טימ
 םעד ןּוא ,יסּובי םעד ןּוא ,יזָרּפ םעד ןּוא ,ירֹומָא םעד ,יּתִח
 ןעװעג םייקמ טסָאה ּוד ןּוא ;ןעמָאז ןייז ּוצ ןּבעג ּוצ סע--ישָנרְנ
 ּוד ןּוא" .ּוטסיּב רעטכערעג ַא םורָאװ ,רעטרעװ ענַײד
 ,םִיַרצִמ ןיא ןרעטלע ערעזדנּוא ןּופ ןייּפ יד ןעזעג טסָאה
 טסָאה ןּואיי .ףּוס-םי םייּב יירשעג רעײז טרעהעג טסָאה ןּוא
 עלַא ףיוא ןּוא ,ןהערַּפ ףיוא רעדנּוװ ןּוא סנכיײצ טכַאמענ
 ,דנַאל ןייז ןּופ קלָאפ ןצנַאג םעד ףיוא ןּוא ,טכענק ענייז
 רעּביא טקיליװטּומעג ןּבָאה ײז זַא ,טסּוװעג טסָאה םורָאװ
 .גָאט ןקיטנייה יװ יױװַא ןעמָאנ ַא טכַאמעג ריד טסָאה ןּוא ;יײז
 ןענייז יז ןּוא ,ײז רַאפ ןטלָאּפשעג ּוטסָאה םי םעד ןּואיי
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 .-כָאנ ערעײז ןּוא ,שינעקירט ןיא םי ןטימ ןיא ןעגנַאגעגכרּוד
 יװ יװַא ןשינעפיט יד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ּוטסָאה רעגָאי
 .ןופ לײז ַא טימ ןּוא .ןרעסַאװ עקיטכַאמ ןיא ןייטש ַא
 ו| ןּופ לײז ַא טימ ןּוא ,גָאט ײּב טריפעג ײז ּוטסָאה ןקלָאװ
 . ןלָאז ײז סָאװ געװ םעד ןטכײל ּוצ ײז ידּכ ,טכַאנ ײּב רעייפ
 .-ענּפָארַא ּוטסָאה יַניִס גרַאּב ןפיוא ןּוא:* .ןייג םיא ףיוא
 .-עג יז טסָאה ןּוא ,למיה ןּופ ײז ּוצ טדערעג ןּוא ,טרעדינ
 . םיקּוח עטּוג ,ןעגנונרעל עתמא ןּוא ,ןצעזעג עקיטכיר ןּבעג

 טוָאלעג ײז ּוטסָאה תּבש ןקילײה ןײד ןּוא:* .טָאּבעג ןּוא
 הרֹוּת ַא ןּוא ןצעזעג ןּוא טָאּבעג ןלױפַאּב יז טסָאה ןּוא ,ןסיוו
 .ײז ּוטסָאה למיה ןּופ טיורּב ןּוא .טכענק ןיײד השמ ךרּוד
 ולעפ ןּופ ײז ּוטסָאה רעסַאװ ןּוא ,רעגנּוה רעײז רַאפ ןּבעגעג
 . ןסײהעג ײז טסָאה ןּוא ,טשרָאד רעײז רַאפ ןגױצעגסױרַא
 . ןײד ןּביױהעגפיוא טסָאה ּוד סָאװ דנַאל סָאד ןּברַא ןעמּוק
 . ןרעטלע ערעזדנּוא יװ ױזַא יז רעּבָא= .ןּבעג ּוצ יז יטנַאה
 / ןּוא ,ןקַאנ רעײז טכַאמעג טרַאה ןּוא טקיליװטּומעג ןּבָאה
 / טלָאװעג טינ ןּואי ,טָאּבעג עניײד ּוצ טרעהעגּוצ טינ ןּבָאה יז
 סָאװ רעדנּוװ ענײד ןָא טכַאדעג טינ ןּבָאה ײז ןּוא ,ןכרָאהעג
 רעײז טכַאמעג טרַאה ןּבָאה יז רָאנ ;ןָאטעג יז טימ טסָאה ּוד
 רעײז ּוצ ןרעקּוצמּוא ךיז ןַאמטּפױה ַא טכַאמעג ןּוא ,ןקַאנ
 טסיּב ּוד רעּבָא .טײקינעּפשרעדיװ רעײז ןיא טפַאשטכענק
 ,קידמירַאּברעד ןּוא קילעזטײל ,גנּוּבעגרַאפ ןּופ טָאג ַא
 ײז טסָאה ןּוא ,דָאנעג ןיא ךייר ןּוא ןרָאצ ןיא ןטלַאהעגנײַא
 ןסָאגעג ַא טכַאמעג ךיז ןּבָאה ײז זַא וליפַא** .ןוָאלרַאפ טינ
 טָאה סָאװ טָאג ןײד זיא סָאד , :טגָאזעג ןּבָאה ײז ןּוא ,ּבלַאק
 ןעגנַאנַאּב ןּבָאה ײז ןּוא ,'םִיַרצִמ ןּופ טכַארּבעגפיױא ךיד
 .ןייד ןיא ןגעװסטעד ןּופ ּוטסָאה** ,ןעגנורעטסעל עסיורג
 רעד ;רּבדמ רעד ןיא ןָאלרַאפ טינ ײז גנומירַאּברעד סיורג

 .ןרָאװשעג א
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 ידּכ ,נָאט ײּב ײז ןּופ ןָאטענּפָא טינ ךיז טָאה ןקלָאװ ןּופ לַײז |
 ,טכַאנ ייּב רעייפ ןּופ לײז רעד ןּוא ,געװ ןפיוא ןריפ ּוצ יז
 .ןייג םיא ףיוא ןלָאז יז סָאװ געװ םעד ןטכײל ּוצ ײז ידּכ /
 ןיד ןּוא ,ןגילק ּוצ ײז ,ןּבעגעג ּוטסָאה טסײג ןטּוג ןייד ןּואיי |

 ּוטסָאה רעסַאװ ןּוא ,ליומ רעײז ןּופ יןטימרַאפ טינ ּוטסָאה ְןַמ
 ּוטסָאה רָאי קיצרעפ ןּוא*: .טשרָאד רעײז רַאפ ןּבעגעג יז /
 ײז טָאה טשינרָאג ;רּבדמ רעד ןיא ןטלַאהעגסױא יז |
 ,ןרָאװעג ןגָארטענּפָא טינ ןענייז רעדיײלק ערעײז ;טלעפעג !
 .ןפָאלענפיוא טינ ןענייז סיפ ערעײז ןּוא !

 ןוא ,רעקלעפ ןּוא ןכײרניניק ןּבעגעג יז טסָאה ןּוא*
 טּברַאעג ןּבָאה ײז ןּוא ;ןצענערג טול טלײטעגסיױא ײז טסָאה |

 ןּופ ךלמ םעד ןּופ דנַאל סָאד - ןענֹוחיס ןּופ דנַאל סָאד
 ןוא*  .ןֶשָּב ןופ ךלמ םעד נֹוע ןּופ דנַאל סָאד ןּוא ,ןֹוּבשֶח !
 ןופ ןרעטש יד יװ ױזַא טרעמעג ּוטסָאה רעדניק ערעײז |
 טסָאה ּוד סָאװ דנַאל םעד ןיא טכַארּבעג יז טסָאה ןּוא ,למיה |
 רעדניק יד ןּוא* .ןּברַא ןעמּוק ןרעטלע ערעײז ןסיײהעג |

 טסָאה ּוד ןּוא ,דנַאל סָאד טּברַאעג ןּבָאה ןּוא ,ןעמּוקעג ןענייז
 הנַאל ןּופ רעניֹוװַאּב יד יז רַאפ טכַאמעג קינעטרעטנוא

 טימ ,טנַאה רעײז ןיא ןּבעגעג יז טסָאה ןּוא ,:םיִנֲעַנּכ יד |
 טימ ןָאט ּוצ ,דנַאל ןּופ רעקלעפ יד ןּוא םיכלמ ערעײז |

 ַאּב ןעגנוװצַאּב ןּבָאה ײז ןּוא= .ןליװ רעיײז טול ײז
 טּברַאעג ןּבָאה ןּוא ,דרע עטעפ ןּוא טעטש עטקיטסעפ
 -נײװ ,עטקַאהעגסױא רעמענּורּב ,בּוט-לּכ טימ לּופ רעזייה
 ןסע םּוצ רעמיוּב ןּוא ,רענטרעגטרעּבלײא ןּוא רענטרעג
 ,ןרָאװעג טעפ ןּוא טַאז ןעניײז ןּוא ןסעגעג ןּבָאה יז ןּוא ;בורל
 .סטּוג סיורג ןייד טימ ןָאטעג ליֹוװ ךיז ןּבָאה ןּוא
 טלעטשעג ךיז ןּוא טקינעּפשרעדיװ ןּבָאה יז ןּוא* = |
 רעטניה הרֹוּת ןייד ןפרָאװעגקעװַא ןּבָאה יז ןּוא ,ריד ןגעקַא

 .ּודְרְמִיַו-ּורְמַיַו :ליּפשטרָאװ: .םיִגֲעַנְּכַה-עַנְכִּתַו :ליּפשטרָאװ = .ָּתְעַנָמ--ףֶנֵמ :ליּפשטרָאװ א
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 . ןּבָאה סָאװ םיאיבנ ענייד טעגרהעג ןּבָאה ןּוא ,ןקּור רעײז

 ןּבָאה יז ןּוא ,ריד ּוצ ןרעקּוצמּוא ײז ידּכ ,טנרָאװעג יז
 ןּבעגעג יז טסָאה ּוד ןּואי .ןעגנורעטסעל עסיורג ןעננַאגַאּב
 ײז ןּבָאה ײז ןּוא ,רעקירד ערעײז ןּופ טנַאה רעד ןיא
 ײזו ןגעלפ טיונ רעײז ןּופ טײצ רעד ןיא ןּוא .טקירדעג
 ןוא ,ןרעהּוצ יז טסגעלפ למיה ןּופ ּוד ןּוא ,ריד ּוצ ןעיירש
 רעפלעה ןּבעג ײז ּוטסגעלפ גנּומירַאּברעד סיורג ןיײד טול
 . .רעקירד ערעײז ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןפלעה ײז ןלָאז סָאװ
 סטכעלש רעדיװ יז ןגעלפ ,ןרָאװעג טּורַאּב זיא יז יװ רעּבָא**
 רעד ןיא ןוָאלעגרעּביא ײז טסָאה ּוד ןּוא ;ריד רַאפ ןָאט
 רעּביא טקיטלעװעג ןּבָאה יז ןּוא ,טנייפ ערעײז ןּופ טנַאה
 .למיה ןּופ ּוד ןּוא ,ריד ּוצ ןעירשעג רעדיװ ןּבָאה ײז ןּוא ;ײז
 / ליצמ ײז ןּוא ןרעהּוצ יז טסנעלפ ןּוא ,ןרעהּוצ טסגעלפ
 ײו טסָאה ןּואי .לָאמ ליפ גנּומירַאּברעד ןיד טול ןייז
 ןּבָאה יז רעּבָא ,הרֹוּת ןייד ּוצ ןרעקּוצמּוא ײז ידּכ ,טנרָאװעג
 ,טָאּבעג ענײד ּוצ טרעהעגּוצ טינ ןּבָאה ןּוא ,טקיליװטּומעג
 שטנעמ ַא וַא סָאװ ,ןצעועג ענייד ןגעקַא טקידניזעג רָאנ
 ַא טרעקעג ןּבָאה ײז ןּוא ;ײז ךרוד רע טּבעל ,ײז טּוט
 ,ןקַאנ רעײז טכַאמעג טרַאה ןּבָאה ןּוא ,ןקּור ןקינעּפשרעדיװ
 ,ןרָאי ליפ ןגיוצעגּפָא יז טסָאה ןּוא* .טרעהעגּוצ טינ ןּוא
 ,םיאיבנ ענײד ךרּוד טסײג ןיײד טימ טנרָאװעג ײז טסָאה ןּוא
 טסָאה ּוד ןּוא ;רעױא סָאד טנײלענּוצ טינ ןּבָאה יז רעּבָא
 .רעדנעל יד ןּופ רעקלעפ יד ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבעגעג יז
 טכַאמעג טינ ּוטסָאה גנּומירַאּברעד סיורג ןייד ןיא רעּבָאיי
 םורָאװ ,ןזָאלרַאפ טינ יז טסָאה ןּוא ,גנּודנעלרַאפ ַא יז ןּופ
 .ּוטסיּב רעקידמירַאּברעד ַא ןּוא רעקילעוטײל ַא טָאג ַא

 ,רעקרַאטש ,רעסיורג רעד ,טָאג רעזדנּוא ,דנּוצַא ןּואי
 ,דָאנעג יד ןּוא דנּוּב םעד טיה סָאװ ,טָאג רעקיטכרָאפ ןּוא
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 טָאה סָאװ שינרעטַאמ ידלַא ריד רַאפ ןייז קיצניװ טינ לָאז|'
 ןּוא ,ןרַאה ערעודנּוא ,םיכלמ ערעזדנוא ,זדנּוא ןפָארטעג |!
 ערעזדנּוא ןּוא ,םיאיבנ ערעזדנוא ןּוא ,םינהֹּכ ערעזדנּוא |/
 םיכלמ יד ןּופ געט יד ןּופ ,קלָאפ ןצנַאג ןייד ןּוא ןרעטלע ץ

 טסיּב ּוד ,ָאײ* .גָאט ןקיטניה ףיוא ויּב ןָא רּושַא ןּופ
 םורָאװ ,זדנּוא ףיוא ןעמּוקעג זיא סָאװ ץלַא ןיא טכערעג
 סטכעלש ןּבָאה רימ ןּוא ,קיטפַאהרָאװ ןָאטעג טסָאה ּוד !
 ערעזדנּוא ,ןרַאה ערעזדנּוא ,םיכלמ ערעזדנּוא ןּוא** .ןָאטעג /

 ,הרֹוּת ןייד ןָאטעג טינ ןּבָאה ,ןרעטלע ערעזדנוא ןּוא ,םינהֹּכ
 סָאװ ןגָאנָא ענײד ןּוא ,טָאּבעג ענייד ןעמּונרַאפ טינ ןּוא
 ןיא ןעװעג ןענייז יז זַא םורָאװ=* .טגָאזעגנָא יז טסָאה ּוד !

 ײז טסָאה ּוד סָאװ סטּוג ןסיורג ןיד ןיא ןּוא ,הכּולמ רעײז
 טסָאה ּוד סָאװ דנַאל ןטעפ ןּוא ןטײרּב םעד ןיא ןּוא ,ןּבעגעג |
 ןּבָאה יז ןּוא ,טנידעג טינ ריד ײז ןּבָאה ,ײז ּוצ ןּבעגעגרעּביא !
 .םיׂשעמ עטכעלש ערעײז ןּופ טרעקעגמּוא טינ ךיז !
 ּוד סָאװ דנַאל סָאד ןּוא ,טכענק טנייה רימ ןענייז טָאי* = |
 ןּוא טכּורפ ריא ןסע ּוצ ,ןרעטלע ערעזדנוא ןּבעגעג טסָאה |
 טרעמ יז ןּוא* ;ףיורעד טכענק רימ ןענייז טָא ,סטּוג ריא |
 רעּביא ןּבעגעג טסָאה ּוד סָאװ םיכלמ יד רַאפ האּובּת עריא |

 רעּביא ןקיטלעװעג ײז ןּוא ;דניז ערעזדנּוא רַאפ זדנּוא
 טול ,תומהּב ערעזדנּוא רעּביא ןּוא ,רעּבײל ערעזדנּוא
 .טיונ סיורג ןיא ןענייז רימ ןּוא ,ןליװ רעײז

 ןוא ,ךַאמּפָא ןַא רימ ןסילש םעד םעלַא יײּב רעּבָאי ל
 ןץפירשעגנ ןטעמתחעג םעד ףיוא ןּוא ;רעטנּוא ךיז ןּביירש

 .םינהֹּכ ערעזדנוא ,םיִיַול ערעזדנוא ,ןרַאה ערעזדנוא ןענײז
 :ןעװעג ןענייז ןצפירשעגנ עטעמתחעג יד ףיוא ןּוא;

 ;הָיקדִצ ןּוא ,ןהָילַכַח ןּופ ןּוז רעד ,ָאתֶשרִּת רעד הָימָחְנ
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 / ,שּוטַח* ;הָיַּכלַמ ,הָירַמַא ,רּוחשַּפ* ;הָימרִי ,הָירַנַע ,הָיְרׂשִי
 / ,ןֹותֹנִנ ,לאינדי ;הָידַבֹוע ,תֹומָרמ ,םֶרָח* ;ךּולמ ,הָיִנַבש
 || .הָיעַמש ,יַנֹלַּב ,הָיזַעַמ* ;ןִמָיִמ ,הָיְבַא ,םָלּושמ* ;ךּורָּב
 : .םינהֹּכ יד ןענייז סָאד

 יד ןּופ יּונְּב ,ןהָינַזַא ןּופ ןּוז רעד ַעּוׁשָי :םיִיַול יד ןּואי
 / :רעדירּב ערעײז ןּוא:: ;לָאימדק ,דֶדֶנֲח ןופ רעדניק
  ;הָיבַשַח ,בֹוחר ,ָאכימ** ;ןֶנָח ,הָיאְלּפ ,ָאטילק ,הָידֹוה ,הָינַבש
 .ּונינּב ,ינָּב ,הָיִדֹוה** ;הָינַבש ,הָיבִרַש ,רּוּכַז**

 !/ ,םָליֵע ,בָאֹומ-תַחַּפ ,שֹוערַּפ :קלָאפ םעד ןּופ ןטּפיױה יד'*
 . ,רֵטָאי* ;ןידָע ,יַוגְּב ,הָיַנֹודֲא** ;יִבַּב ,דְנוַע ,ינּוּבי* ;ינָּב ,אּוּתַו
 - ;יִביִנ ,תֹותָנַע ,ףירָחי ;יָצַּב ,םּוׁשָח ,הָידֹוה** ;רּוזַע ,הָיקזִח
 || :ַעּודַי ,קֹודָצ ,לַאבישמיי ;ריױָח ,םָלּושמ ,שָעיּפנַמיי
 ,שֵחֹולַה= ;בּוׁשַח ,הָינַנַח ,ַעֵׂשֹוה=* ;הָיָנַע ,ןָנָה ,הָיטלּפ**
 ,ןָנֶח ,הָיִחַא ןּוא* :;הָיׂשֲעַמ ,הָנבַשַח ,םוחר** ;קֵבֹוׁש ,ָאחלּפ

 .הָנֵעַּב ,םִרָח ,ךּולַמ** ;ןָנֶע
 יד ,םִִיָול יד ,םינהֹּכ יד ,קלָאפ עקירעּביא סָאד ןּואי

 ןּבָאה סָאװ עלַא ןּוא ,םיניתנ יד ,סרעגניז יד ,טײלרעױט
 רעד ּוצ רעדנעל יד ןּופ רעקלעפ יד ןּופ טדײשענּפָא ךיז
 ערעײז ןּוא ,ןיז ערעײז ,רעּבײװ ערעײז ,טָאג ןּופ הרֹוּת
 ,ןענַאטשרַאפ ןּואְו טסּוװעג טָאה סָאװ רעכַאלטיא ,רעטכעט
 עסיורג ערעײז ,רעדירּב ערעײז ןָא ןטלַאהעג ךיז ןּבָאה
 ןייג ּוצ העּובש ַא ןיא ןּוא הללק ַא ןיא ןײרַא ןענייז יז ןּוא ,טיײל
 רעד ךרּוד ןרָאװעג ןּבעגעג זיא סָאװ טָאג ןּופ הרֹוּת רעד ןיא
 ּוצ ןּוא ןטיה ּוצ ןּוא ,טָאג ןּופ טכענק םעד השמ ןּופ טנַאה
 ןצעזעג עניײז ןּוא ,רַאה רעזדנּוא הוהי ןּופ טָאּבעג עלַא ןָאט
 ערעזדנּוא ןּבעג טינ ןלָאז רימ זַא ןּוא** ;םיקּוח עניײז ןּוא
 רעטכעט ערעײז ןּוא ,דנַאל ןּופ רעקלעפ יד ּוצ רעטכעט
 דנַאל ןּופ רעקלעפ יד ןּוא*י ;ןיז ערעזדנוא רַאפ ןעמענ טינ
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 ןּופ גָאט ןיא האּובּת ײלרעלַא ןּוא תורֹוחס ןעננערּב סָאװ/ !
 תּבש םּוא ןפיוק טינ ײז ןּופ רימ ןלָאז ,ןפיוקרַאפ ּוצ תּבש

 סָאדנ ןוָאלּפָא ןלָאז רימ זַא ןּוא ;גָאט ןקילײה ַא ןיא רעדָא .
 א.בֹוח ןכַאלטיא ןּוא ,רָאי ןטעּביז ןיא זדלעפ
 -פױרַא ,הווצִמ ַא ודנּוא ףיוא טלעטשענ ןּבָאה רימ ןּוא= = /
 טסניד םעד רַאפ רָאי ַא לקָש לטירד ַא ךיז ףיוא ןגיײלּוצ

 ,טיױרּב ןטגײלעגסיױא םעד רַאפ** ,זיוה סטָאג רעזדנוא ןּופ
 ןקידנעטש םעד רַאפ ןּוא ,רעפּפָאוײּפש ןקידנעטש םעד ןּוא
 יד רַאפ ,שדֹוחישאֹר ןּופ ,םיתּבש יד ןּופ רעפּפָאדנַארּב
 יד רַאפ ןּוא ,תונּברק עטקילײהעג יד רַאפ ןּוא ;םיבֹוט"םוִי
 רעד רַאפ ןּוא ,לארׂשי ףיוא ןייז ּוצ רּפכמ רעפּפָאדניז
 ןּבָאה רימ ןּוא* .זיוה סטָאג רעזדנוא ןּופ טעּברַא רעצנַאג
 ןגעוװ ,קלָאפ סָאד ןּוא ,םיִיַול יד ,םינהֹּכ יד ,ןפרָאװעג לרֹוג
 טָאג רעודנּוא ןּופ זיוה ןיא ןעגנערּב ּוצ ץלָאה ןּופ ּבָאג רעד
 רָאי ןטײצ עטלעטשעג ןיא רעוייהרעטָאפ ערעזדנּוא טיול
 רעזדנּוא הוהי ןּופ חּבומ םעד ףיוא ןענערּב ּוצ ףיוא ,רָאי ןיא
 ןוא-* .הרֹוּת רעד ןיא ןּבירשעג טייטש סע יװ יװַא ,טָאג
 יד ןּוא ,דרע רעזדנּוא ןּופ עקיטיײצטשרע יד ןעגנערּב ּוצ !

 ײלרעלַא ןּופ טכּורפ רעדעװטעי ןופ עקיטייצטשרע
 םירֹוכּב יד ןּוא*י ;טָאג ןּופ זיוה ןיא ,רָאי ןיא רָאי ,רעמיוּב
 סע יװ ױזַא ,תומהּב ערעזדנוא ןּופ ןּוא ,ןיז ערעזדנּוא ןּופ -
 ערעזדנּוא ןּופ םירֹוכּב יד ןּוא ,הרֹוּת רעד ןיא ןּבירשעג טייטש -

 רעזדנוא ןּופ זיוה ןיא ןעגנערּב ּוצ ,ףָאש ערעזדנּוא ןּוא רעדניר
 רעזדנּוא ןּופ זיוה ןיא ןענידַאּב סָאװ םינהּכ יד ּוצ ,טָאג
 ,סרעטלּומגײט ערעזודנּוא ןּופ עטשרע סָאד זַא ןּוא** .טָאג
 ןופ טכּורפ רעד ןּופ ןּוא ,ןעננּודײשּפָא ערעזדנּוא ןּוא
 ןעגנערּב רימ ןלָאז ,לייא ןּוא ןײװ ןּופ ,רעמיוּב ײלרעלַא
 ;טָאג רעודנּוא ןּופ זיוה םעד ןּופ ןרעמַאק יד ןיא םינהֹּכ יד ּוצ

 .34 ,33 טימ ךיז טדניּברַאפ 3 .4 ,הכ ארקיו ;10 ,גכ תֹומש עז א
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 *| ,יײז םורָאװ ;םיִיול יד ּוצ דרע רעזדנּוא ןּופ רׂשעמ םעד ןּוא
 .-רעקַא ערעזדנוא עלַא ןיא רׂשעמ םעד ןעמענ ,םַײול יד
 טימ ןייז לָאז ,ןרהַא ןּופ ןּוז רעד ,ןהֹּכ רעד ןּוא** .טעטש
 !| ןלָאז םִַיַול יד ןּוא ;רׂשעמ ןעמענ םִַיַול יד ןעװ ,םיִיַול יד
 רעזדנּוא ןּופ זיוה ןיא רׂשעמ ןּופ רׂשעמ םעד ןעננערּבפיורַא
 רעדניק יד םורָאװ** .זױהצַאש םעד ןּופ ןרעמַאק יד ןיא ,טָאג
 | יּפָא יד ןעגנערּב ןלָאז יִוֵל ןּופ רעדניק יד ןּוא לארׂשי ןּופ
 | סָאװ ןרעמַאק יד ןיא ,לײא ןּוא ,ןײװ ,האּובּת ןּופ גנּודייש
 י| םינהֹּכ יד ןּופ ןּוא ,םוטקילײה ןּופ ןכַאז יד ןענייז ןטרָאד
 ;סרעגניז יד ןּופ ןּוא ,טײלרעױט יד ןּופ ןּוא ,ןענידַאּב סָאװ
 .טָאג רעזדנּוא ןּופ זיוה סָאד ןוָאלרַאפ טינ ןלָאז רימ ןּוא

 - ,םִיַלָשּורי ןיא ןסעזעג ןעניײז קלָאפ ןּופ ןרַאה יד ןּואי אל
 ּוצ ,לרֹוג ןפרָאװעג טָאה קלָאפ עקירעּביא סָאד ןּוא

 רעקילײה רעד םִיַלָׁשּורי ןיא ןציז ּוצ ןעצ ןּופ םענייא ןעננערּב
 טָאה קלָאפ סָאד ןּוא* .טעטש יד ןיא ןלײט ןיינ ןּוא ,טָאטש
 !/ ּוצ ןעװעג בדנתמ ךיז ןּבָאה סָאװ רענעמ עלַא טשטנעּבעג
 .םִיַלָׁשּורי ןיא ןציז

 סָאװ הנידמ רעד ןּופ טײלטּפױה יד ןענייז סָאד ןּואי
 הדּוהי ןּופ טעטש יד ןיא ןּוא-םִיַלָשּורי ןיא ןסעזעג ןענייז
 ערעײז ןיא םּוטנגײא ןייז ףיוא רעכַאלטיא ,ןסעזעג ןענייז
 ,םיניתנ יד ןּוא ,םיִיַול יד ןּוא ,םינהֹּכ יד ,לארׂשי ,טעטע
 םִיַלָשּורי ןיא ןּוא* ;טכענק סהמלש ןּופ רעדניק יד ןּוא
 רעדניק יד ןּופ ןּוא ,הדּוהי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןסעזעג ןענייז
 .ןימינּב ןּופ

 :הדּוהי ןּופ רעדניק יד ןּופ
 ןוז םעד ,הָירַכז ןּופ ןּוז םעד הָיְוּוע ןּופ ןּוז רעד הָיְתַע
 יתן

 ד = ,ןלָאלַלהַמ ןּופ ןּוז םעד ,הָיטַפש ןּופ ןּוז םעד ,הָירַמַא ןּופ
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 ךּורָּב ןּופ ןּוז רעד הָיַׂשֲעַמ ןּוא* ;ץֶרָּפ ןּופ רעדניק יד ןּופ|/!
 ,הָיְדַע ןּופ ןּוז םעד ,הָיָזַח ןּופ ןּוז םעד ,הָזֹוח-לָּכ ןּופ ןּוז םעד |-
 םעד ןּופ ןּוז םעד ,הָירַכז ןּופ ןּוז םעד ,בירִיֹוי ןּופ ןּוז םעד |;

 ןיא ןסעזעג ןענייז סָאװ ץֶרֶּפ ןופ רעדניק עלַא"* .ינֹולִש
 קיצכעז ןּוא טכַא טרעדנּוה ריפ ןעװעג ןעניײז םִיַלָשּורי/

 ,טײל עשידלעה
 ;ןימינּב ןּופ רעדניק יד ןענייז סָאד ןּואי = |
 ןּוז םעד ,דֵצֹוי ןּופ ןּוז םעד םַָלּושמ ןּופ ןּוז רעד אּולַס = |
 םעד ,הָיַׂשֲעַמ ןּופ ןּוז םעד ,הָיָלֹוק ןּופ ןּוז םעד ,הָיַדּפ ןּופ
 ,יַּבַנ םיא ךָאנ ןּוא* ;ןהָיעַשי ןּופ ןּוז םעד ,לָאיתיא ןּופ ןּוז
 ןּוז רעד לֵאֹוי ןּוא" .קיצנַאװצ ןּוא טכַא טרעדנּוה ןיינ-יֵלַס
 הדּוהי ןּוא ,יײז רעּביא רעעזפיוא רעד ןעװעג זיא ןירכִז ןּופ-
 רעד רעּביא רעטײװצ רעד ןעװעג זיא ןהָאּונסַה ןּופ ןּוז רעד
 .טָאטש

 :םינהֹּכ יד ןּופייי
 ןּופ ןּוז רעד הָיְרׂשי ,ןיכֵי ,ןבירִיֹוי ןּופ ןּוז רעד הָיְעַדְי

 ןּוז םעד ,קֹודָצ ןּופ ןּוז םעד ,םָלּושמ ןּופ ןּוז םעד הָיקלִח
 סטָאג ןּופ טשריפ םעד ,ןבּוטיחַא ןּופ ןּוז םעד ,תֹויָרמ ןּופ
 טעּברַא יד ןָאטעג ןּבָאה סָאװ רעדירּב ערעײז ןּוא* ,זיוה
 הָיְדַע ןּוא .קיצנַאװצ ןּוא ײװצ טרעדנּוה טכַא--זיוה םעד ןּופ
 ,יצמַא ןּופ ןּוז םעד ,הָילַלּפ ןּוז םעד םָחֹורי ןּופ ןּוז רעד
 ,ןהָיְּכ לַמ ןּופ ןּוז םעד ,רּוחשַּפ ןּופ ןּוז םעד ,הָירַכז ןּופ ןּוז םעד !

 וה ײװצ--רעזייהרעטָאפ ןּופ ןטּפױה ,רעדירּב ענייז ןּוא*
 לֵארַזַע ןּופ ןּוז רעד יֵסשַמַע ןּוא .קיצרעפ ןּוא ײװצ ןּוא טרעדי
 ,ןרַמַא ןּופ ןּוז םעד ,תֹומַלַשמ ןּופ ןּוז םעד ,יַוחַא ןּופ ןּוז םעד
 טכַא טרעדנּוה-םירֹוּביג עשידלעה ,רעדירּב ערעײז ןּוא!*
 ןעװעג זיא יז רעּביא רעעופיוא רעד ןּוא .קיצנַאװצ ןּוא |

 .ןעמילֹודנַה ןּופ ןּוז רעד לַאידבנ
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 :םיִיַול יד ןּופ ןּוא;*
 .םעד ,םֵקירוַע ןּופ ןּוז םעד בּוׁשַח ןּופ ןּוז רעד הָיעַמש

 ,דָבָוֹוי ןּוא ,יַתֹּבַש ןּוא;* ;ןינּוּב ןּופ ןּוז םעד ,הָיבשַח ןּופ ןּוו
 .רעטסקינײװנסױא רעד רעּביא ,םיִיַול יד ןּופ ןטּפױה יד ןּופ
 .ָאכימ ןּופ ןּוז רעד הֵיִנַּתַמ ןּואי ;זוה סטָאג ןּופ טעּברַא
 נָא רעטשרע רעד ,ןפָסָא ןּופ ןּוז םעד ,ידבֵז ןּופ ןּוז םעד
 רעד הָיקּוּבקַּב ןּוא ;טעּבעג םייּב נַאזעגּביױל םעד ןּביײהּוצ
 || ןּופ ןּוז רעד ָאדבַע ןּוא ;רעדירּב ענייז ןשיװצ רעטײװצ
 . עלַאי* .ןענּותּודי ןּופ ןּוז םעד ,לָלֶנ ןּופ ןּוז םעד ַעּומַש
 / טרעדנּוה ײװצ ןעװעג ןענייז טָאטש רעקילײה רעד ןיא םיִיול
 1 .קיצכַא ןּוא ריפ

 | :טײלרעױט יד ןּואיי
 || טיהעג ןּבָאה סָאװ רעדירּב ערעײז ןּוא ,ןֹומלַט ,בּוקַע

 .קיצעּביז ןּוא ײװצ טרעדנוה-ןרעיוט יד יײּב
 . ןעװעג ןענייז ,םיַיַול ,םינהֹּכ ,לארׂשי עקירעּביא יד ןּואי

 | .הלחנ ןייז ףיוא רעכַאלטיא ,הדּוהי ןּופ טעטש עלַא ןיא
 ןּוא ָאחיצ ןּוא ;לָפֹוע ןיא ןסעזעג ןענייז םיניתנ יד ןּואיי

 | .םיניתנ יד רעּביא ןעװעג ןעניײז ָאּפשִג
 זיא םִיַלָשּורְי ןיא םיִיַול יד ןּופ רעעזפיוא רעד ןּוא*

 ןּוז םעד ,הָיבַשַח ןּופ ןּוז םעד ינָּב ןּופ ןּוז רעד יווע ןעװעג
 ,ףָסֶא ןּופ רעדניק יד ןּופ ,ןָאכימ ןּופ ןּוז םעד ,הָינַּתַמ ןּופ
 .וױה סטָאג ןּופ טפַאשטריװ רעד רעּביא ,סרעגניז יד
 ַא ןּוא ,יײז ןגעװ ןעװעג זיא ךלמ ןּופ לעּפַאּב ַא םורָאװ*
 ףרַאדַאּב םעד טול ,סרעגניז יד ןגעװ גנומיטשַאּב עטסעפ
 ,ןלַאבַזישמ ןּופ ןּוז רעד הָיחַתּפ ןּוא-+ .גָאט ןכַאלטיא ןּופ
 ןּבעל ןעװעג זיא ,ןהדּוהי ןּופ ןּוז םעד חֵרָז ןּופ רעדניק יד ןּופ
 .קלָאפ ןופ ךַאז רעכַאלטיא רַאפ ךלמ םעד

 ןענייז :רעדלעפ ערעײז טימ רעפרעד יד ןגעװ ןּוא*
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 ּורַא עריא ןּוא עַּברַא-תֵירק ןיא ןסעזעג הדּוהי ןּופ לײט
 ,רעטרע עקימּורַא עריא ןּוא ןֹוביד ןיא ןּוא ,רעטרע עקימ
 ןּוא ,ַעּוׁשָי ןיא ןּוא= ;רעפרעד עריא ןּוא לַאצבקי ןיא ןּוא
 ןּוא ,לֶעּוׁש-רַצַח ןיא ןּוא* ;טְלָּפיִתיַּב ןיא ןּוא ,הָדָלֹומ ןיא
 ,גלקיצ ןיא ןּוא= :רעטרע עקימורַא עריא ןּוא עַבֶׁש-רַאּב ןיא
 ןיא ןּואי ;רעטרע עקימורַא עריא ןיא ןּוא הָנֹוכמ ןיא ןּוא
 ,םָלּודַע ,חֹונָזיי ,תּומרַי ןיא ןּוא ,הָערָצ ןיא ןּוא ,ןֹומְריִע
 ןוא הקָזַע ,רעדלעפ עריא ןּוא ׁשיִכָל ,רעפרעד ערעײז ןּוא |
 -רַאּב ןּופ טרעגַאלעג ןּבָאה ײז ןּוא .רעטרע עקימּורַא עריא |

 .םֹונָה ןּופ לָאט םעד זיּב עַבֶׁש
 ןּוא ,ׁשַמכִמ ןיא ,ןָא עַבְנ ןּופ ,ןימינּב ןּופ רעדניק יד ןּואי = |
 ,תֹותָנַע* ,רעטרע עקימּורַא עריא ןּוא לָא-תיֵּב ןּוא ,הָיַע |
 ,טְלַבנ ,םיִעֹובצ ,דידָח* ,םִיַּתִנ ,הָמָר ,רֹוצְח** ,הָינַנַע ,בֹונ {

 עכַאלטע ןענײז םיִיַול יד ןּופ ןּוא** .םישָרֲחייִג ,ונֹוא ןּוא ,דול**
 | .ןימינּב ּוצ רעּבירַא הדּוהי ןּופ ןעגנּולַײטּפָא

 ןענייז סָאװ םיִיַול יד ןּוא םינהֹּכ יד ןענייז סָאד ןּואי בי
 ,ןלָאיּתלַאש ןּופ ןּוז םעד לבָּבּורז טימ ןעגנַאגעגפױרַא

 ;שּוטַח ,ְךּולַמ ,הָירַמַאַי ;ארוע ,הָימרִי ,הָיְרׂש :ןַעּוׁשִי ןּוא
 ,ןימָיִמ" ;הָיִבַא ,יֹותֹנָנ ,אֹודֲע* ;תֹומָרמ ,םּוחר .,הָינַכׁשִי

 ,קֹומָע ,ּולֵסי ,הָיְעַדי ,בירָיֹוי ןּוא ,הָיעַמשִי ;הָנֹלְּב ,הָידַעַמ
 יד ןּופ ןטּפױה יד ןעװעג ןענייז עקיזָאדיד .הָיְעַדי ,הָיִקלִחי
 .ןַעּוׁשִי ןּופ געט יד ןיא רעדירּב ערעײז ןּוא םינהֹּכ

 ,הדּוהי ,הָיבְרַש ,לָאימדק ,יּונְּב ,ַעּוׁשִי :םיִיַול יד ןּואי
 ןּוא .רעדירּב עניז ןּוא רע ,ןעגנַאזעגּבױל יד יףיוא הָינַּתַמ
 .ןכַאװ ןיא יז ןגעקַא ,רעדירּב ערעײז ,ינּוע ןּוא ,הָיקּוּבקַּב
 טָאה םיִקָיֹוי ןּוא ,ןעמיקִיֹוי ןרָאּבעג טָאה ַעּוׁשִי ןּואי = -

 ןוא:+ ,ןעֶדיֹוי ןרָאּבעג טָאה בישִילָא ןּוא ,ןבישִילָא ןרָאּבעג
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 - .ןַעּודֵי ןרָאּבעג טָאה ןֵֶתָנֹוי ןּוא ,ןענֶתָנֹוי ןרָאּבעג טָאה עֶדָיֹוי
 '| םינהֹּכ ןעװעג ןענײז ןעמיקָיֹוי ןּופ געט יד ןיא ןּואי*

  ,הָימרִי ןּופ ;הָיָרמ ,הָיְרׂש ןּופ :רעזײהרעטָאפ ןּופ ןטּפױה
  ןופי* :;ןְנָחֹוהי ,הָירַמַא ןּופ ;םָלּושמ ,ארוע ןּופ= ;הָינַנַח
 / ןּופ ;ָאנדַע ,םֵרָח ןּופ= ;ףסֹוי ,הָינַבש ןּופ ;ןֶָתָנֹוי ,ּוכילמ
 / ;םָלּושמ ,ןֹותֹנָנ ןופ ;הָירַכז ,אֹודֵע ןּופ= ;יקלֶח ,תֹויָרמ
 || :יֵטלִּפ ,הָידַעֹומ ןּופ ; .... ,ןימָינִמ ןּופ ;ירכִז ,הָיִבַא ןּופיי
 / ,בירֵיֹוי ןּופ ןּוא** ;ןָתָנֹוהי ,הָיעַמש ןּופ ;ַעּומַש ,הָנלְּב ןּופי*
  ;רֶבֵע ,קֹומָע ןּופ ;ילק ,יֵלֵס ןּופי :;יווע ,הָיְעַדי ןּופ ;ַנֹּתַמ
 | .לֵאנַתנ ,הָיְעַדי ןּופ ;הָיבַשַח ,הָיִקלִח ןּופי

 | .ןעֶדָיֹוי ,ןבישִילָא ןּופ געט יד ןיא ןענײז םיִיַול יד ןּופ*
 / ןּופ ןטּפיױה יד ןרָאװעג ןּבירשרַאפ ,ןַעּודֵי ןּוא ,ןענְנֶחֹוי ןּוא
 / רעד תעּב םינהֹּכ יד ןּופ ןכײלגסעד ;רעזײהרעטָאפ יד
 : .סֵרָּפ ןּופ שוָירְד ןּופ הכּולמ

 -רעטָאפ יד ןּופ ןטּפױה יד ןענײז יִוֵל ןּופ רעדניק יד ןּופ**
 ,ןשינעעשעגטיײצ יד ןּופ ךּוּב ןיא ןּבירשרַאפ ןעװעג רעזײה
 | יד ןּוא** .ןבישַילָא ןּופ ןּוז םעד ןֶנָחֹוי ןּופ געט יד ויּב ןּוא
 ןוא ,הָיבִרַש ,הָיבַשַח :ןעװעג ןעניײז םיִיַול יד ןּופ ןטּפױה
 ,ײז ןגעקַא רעדירּב ערעײז טימ ,ןלָאימדק ןּופ ןּוז רעד ַעּוׁשִי
 דוד ןּופ לעפַאּב םעד טול ןּבױל ּוצ ןּוא ןעקנַאד וצ ףיוא
 ןוא ,הָיֹנַּתַמ= .ךַאװ ַא רעּביא ךַאװ ַא ,ןַאמ ןכַאלטעג םעד
 ןעװעג ןעניײז ,בּוקַע ,ןֹומלַט ,םָלּושמ ,הָידַבֹוע ,הָיקּוּבקַּב
 יד ןּופ רעזײהלמַאז יד ײּב ןטיה ּוצ טײלרעױט ,רעטיה
 םיקָיֹוי ןּופ געט יד ןיא ןעװעג ןענייז עקיזָאדיד** .ןרעיוט
 ןּופ געט ידי ןיא ןּוא ,ןקָדָצֹוי ןּופ ןּוז םעד ַעּוׁשִי ןּופ ןּוז םעד
 .רעּביײרש םעד ,ןהֹּכ םעד ארוע ןּוא ,טשריפ םעד הָימֶחִנ

 ,םִיַלָׁשּורִי ןּופ רעיומ רעד ןּופ גנואינַאּב רעד יּב ןּואיי
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 ,רעטרע ערעײז עלַא ןּופ םיִיַול יד טכּוזעגּפױא ןעמ טָאה
 טימ גנּואינַאּב ַא ןכַאמ ּוצ ידּכ םִיַלָׁשּורי ןייק ןעגנערּב ּוצ יז
 ,ןעלּבמיצ טימ ,גנַאזעג טימ ןּוא ,ןעגנּוּבעגקנַאד טימ ןּוא ,החמׂשו
 ןּבָאה רעגניז יד ןּופ רעדניק יד ןּוא** .ןפרַאה ןּוא ,ןרַאטיג
 ןּופ יא ,םִיַלָׁשּורי םּורַא טנגעג רעד ןּופ יא טלמַאזעגנייַא ךיז
 ןּופ ןּוא , לְגלְניתיִּב ןּופ ןּוא** ;םיתָפֹוטנ יד ןּופ רעפרעד יד|
 ןּבָאה סרענניז יד םורָאװ ;תֶוָמזַע ןּוא עַבָג ןּופ רעדלעפ יד !
 םינהֹּכ יד ןּוא*י .םִיַלָשּורי םּורַא רעפרעד טיוּבעגפיוא ךיז |
 טקינײרעג ןּבָאה יז ןּוא ,טקינײרעג ךיז ןּבָאה םיִיַול יד ןּוא |

 .רעיומ יד ןּוא ,ןרעוט יד ןּוא ,קלָאפ סָאד !
 הדּוהי ןּופ ןרַאה יד טכַארּבעגפױרַא ּבָאה ךיא ןּואי

 עסיורג ײװצ טלעטשעגנייַא ּבָאה ךיא ןּוא ;רעױמ רעד ףיוא :
 םּוצ רעױמ רעד ףיוא סטכער תופקַה ןּוא תונחמיּביול

 ,הָיעַׁשֹוה ןעגנַאגעג זיא ײז רעטניה ןּוא* .ּוצ רעיוטטסימ !
 ,ארוע ,הָירַזַע ןּוא** ;הדּוהי ןּופ ןרַאה יד ןּופ טפלעה ַא ןּוא !
 .הָימרָי ןּוא ,הָיעַמש ןּוא ,ןימינּב ןּוא ,הדּוה** ;םָלּושמ ןּוא !
 הָירַכז :ןטײמּורט טימ ,םינהּכ יד ןּופ רעדניק יד ןּופ ןּוא** !

 ,הָינַּתַמ ןּופ ןּוז םעד ,הָיעַמׁש ןּופ ןּוז םעד ןָתָנֹוי ןּופ ןּוז רעד
 ;ןפֶסָא ןּופ ןּוז םעד ,רּוּכַז ןּופ ןּוז םעד ,הָיָכימ ןּופ ןּוז םעד
 ,יַעֵמ ,יַלָלְג ,יַלָלִמ ,לָארַַע ןּוא ,הָיעַמש ,רעדירּב ענייז ןּוא*
 םעד דוד ןּופ רֶמָזיִלּכ יד טימ ,יִנָנַח ,הדּוהי ןּוא ,לֵאנַתנ !

 ןוא* .סױרַאפ יז רעּבײרש רעד ארוע ןּוא ,ןַאמ ןכַאלטעג
 -פױרַא ײז ןענייז ,ךיז ןגעקַא ךײלג ןּוא ,רעױטלַאװק םייּב
 -פױרַא םעד ףיוא טָאטשיסדוד ןּופ ּפערט יד טימ ןעגנַאגעג |

 זיִּב ןּוא ,דוד ןּופ זיוה םעד רעּביא ,רעיומ רעד ןּופ גנַאג
 הנחמיּביול עטײװצ יד ןּוא* .חרזמ ּוצ רעױטרעסַאװ םעד
 טפלעה ַא טימ ,ריא רעטניה ךיא ןּוא ,ןגעקטנַא ןעגנַאגעג זיא

 יד ןּופ םערּוט םעד רעּביא ,רעיױמ רעד ףיוא ,קלָאפ ןּופ -



 46 --39 בי הימחנ 38

 .םעד רעּביא ןּואי ;רעױמ רעטײרּב רעד זיּב ןּוא ,סנוויוא
 .רעּביא ןּוא ,רעיױט ןטלַא םעד רעּביא ןּוא ,םירפא ןּופ רעיוט
 םערּוט םעד ןּוא ,לֵאנַנַח ןּופ םערּוט םעד ןּוא ,רעיוטשיפ םעד
 יּפָא ךיו ןּבָאה ײז ןּוא ;רעױטּפָאש םעד ויּב ןּוא ,הֶָאָמַה ןּופ
 -ּביול ײװצ יד ןּוא* .ךַאװ רעד ןּופ רעיוט םייּב טלעטשעג
 ,ךיא ןּוא ,טָאג ןּופ זיוה ןיא טלעטשענסיוא ךיז ןּבָאה תונחמ
 יד ןּוא* ;רימ טימ רעיײטשרָאפ יד ןּופ טפלעה ַא ןּוא
 ,הָירַכז ,יַניֵעֹוילֶא ,הָיַכימ ,ןימָינִמ ,הָיֵׂשֲעַמ ,םיקָילֶא ,םינהּכ
 . ,רָוָעלֶא ןּוא ,הָיעַמש ןּוא ,הָיַׂשֲעַמ ןּוא* ;ןטײמּורט טימ ,הָיננַח
 , ןּוא .רֶזָע ןּוא ,םָליֵע ןּוא ,הָיְּכלַמ ןּוא ,ןְנָחֹוהְי ןּוא ,יזּוע ןּוא
 ו/ זיא הָיחַרוִי ןּוא ,ךייה רעד ןיא ןעגנּוזעג ןּבָאה סרעגניז יד
 םענעי ןיא טכַאלשעג ןּבָאה יז ןּוא* .רעעזפיוא רעד ןעװענ
 !| ,טײרפעג ךיז ןּבָאה יז םורָאװ ,רעפּפָאטכַאלש עסיורג גָאט
 ךיוא ןּוא ,דיירפ עסיורג ַא טײרּפרעד ײז טָאה טָאג לײװ
 החמׂש יד ןּוא ;טיירפעג ךיז ןּבָאה רעדניק יד ןּוא רעּבײװ יד
 .ןטײװ רעד ןיא זיּב טרעהעג ךיז טָאה םִיַלָשּורי ןּופ

 . ןשטנעמ ןרָאװעג טצעזעגפיוא ןענײז גָאט םענעי ןיא ןּוא+
 רַאפ ,ןעגנודײשּפָא יד רַאפ ,ןצַאש יד רַאפ ןרעמַאק יד ףיוא
 ןעלמַאוצנײַא ידּכ ,תורׂשעמ יד רַאפ ןּוא ,ןטכּורפטשרע יד
 רעד ןּופ ןּבָאגּפָא יד ,טעטש יד ןּופ רעדלעפ יד טול ,ײז ןיא
 טָאה הדּוהי םורָאװ ;םִַיָול יד רַאפ ןּוא םינהּכ יד רַאפ הרֹוּת
 ןענייז סָאװ םיִיַול יד טימ ןּוא םינהֹּכ יד טימ טיירפעג ךיז
 ןופ גנוטיה יד טיהעג ןּבָאה יז ןּוא* .ןענַאטשעג ןטרָאד
 יד ןכײלגסעד ;גנּוקינײר ןּופ גנוטיה יד ןּוא ,טָאג רעײז
 ןדוד ןּופ לעפַאּב םעד טול ,טײלרעױט יד ןּוא ,סרעגניז
 יד ןיא ,ןטײצרַאפ ןּופ ךָאנ םורָאװ** .ןהמלש ןּוז ןייז ןּואְ
 ןוא ,סרעגניזרעּביױא ןעװעג ןעניײז ןפֶסָא ןּוא ןדוד ןּופ געט
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 לארׂשי ץנַאג ןּוא* .טָאג ּוצ קנַאד ןּוא ּביול ןּופ ןעגנַאזעג
 ןּבָאה ,ןהָימָחנ ןּופ געט יד ןיא ןּוא ,ןלבָּבּורז ןּופ געט יד ןיא | !
 טול טײלרעױט יד ןּוא סרעגניז יד רַאפ ןּבָאנּפָא יד ןּבעגעג |!
 טקילײהעג ןּבָאה ײז ןּוא ;גָאט ןכַאלטיא ןּופ ףרַאדַאּב םעד |!
 ניק יד רַאפ טקילײהעג ןּבָאה םיִיַול יד ןּוא ,םיִיַול יד רַאפ |/

 .ןרהַא ןּופ רעד

 ךּוּב םעד ןּופ ןרָאװעג טנעײלעג זיא גָאט םענעיןיאי ניק
 -עג זיא סע ןּוא ,קלָאפ ןּופ ןרעיוא יד ןיא ןהשמ ןּופ

 יבָאֹומ ַא ןּוא ינֹומַע ןַא זַא ,ןירעד ןּבירשעג ןרָאװעג ןענּופ
 ,קיּבײא ףיוא זיּב טָאג ןּופ הדע רעד ןיא ןעמּוק טינ לָאז |!

 לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןעמּוקעגנגעקַא טינ ןעניײז ײז לַײװי
 ףיוא ןעגנּודעגנָא ןּבָאה ײז ןּוא ,רעסַאװ טימ ןּוא טיורּב טימ
 טרעקרַאפ טָאה טָאג רעזדנּוא רָאנ ,ןטליש ּוצ ײז ןעמֶָעלָּב יז
 ןּבָאה יז יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא* .הכרּב ַא ןיא הללק יד
 רעדעװטעי טדײשעגּפָא יז ןּבָאה ױזַא ,הרֹוּת יד טרעהעג
 .לארׂשי ןּופ גנושימ

 ןעװעג זיא סָאװ ןהֹּכ רעד בישָילָא טָאה םעד רַאפ ןּואּי
 ,זיוה סטָאג רעודנּוא ןּופ ןרעמַאק יד רעּביא טלעטשעג
 עסיורג ַא םיא רַאפ טכַאמעג טַאהעג-  ,ןהָיִבֹוט ןּופ בורק ַא
 סָאד טגײלעגקעװַא רעירפ טָאה עמ ּוװ טרָאד ,רעמַאק
 רׂשעמ םעד ןּוא ,םילּכ יד ןּוא ,ךיורײװ םעד ,רעפּפָאזיײּפש
 יד רַאפ ןלױפַאּב ויא סָאװ ,לייא ןּוא ,ןײװ ,האּובּת ןּופ
 גנּודײשּפָא יד ןּוא ,טײלרעױט יד ןּוא ,סרעגניז יד ןּוא ,םיִיַול
 ןעװעג טינ ךיא ןיּב םעלַא םעד תֶעּב ןּוא* .םינהֹּכ יד רַאפ
 ןּופ רָאי ןטסקיסײרד ןּוא ײװצ ןיא םורָאװ ,םִיַלָשּורי ןיא

 ,ךלמ םּוצ קעװַא ךיא ןיּב ,לבָּב ןּופ ךלמ םעד ,ָאּתסַשחַּתרַא -



 הימחנ 0

 / ןטעּבעוּפָא ךיז ךיא ּבָאה געט ןּופ ףיולרַאּפ ַא ךָאנ טשרע ןּוא
 . ּבָאה ןּוא ,םִיַלָשּורי ןייק ןעמּוקעג ןיּב ךיא ןּואי .ךלמ םייּב
 סהָיִבֹוט ןּופ ןָאמענ טָאה בישָילָא סָאװ זייּב סָאד טקרעמעג

 --סױרַא ּבָאה ךיא ןּוא ,טרעגרעעג רעייז טָאה ךימ ןוא*
 : | רעד ןּופ ןסיורד זיוה סהָיִבֹוט ןּופ ןכַאז עלַא ןפרָאװעג
 {/ טקינײרעג טָאה עמ ןּוא ,ןסיײהעג ּבָאה ךיא ןּוא" .רעמַאק
 ,/ ןּופ םילּכ יד ןיהַא טרעקעגמּוא ּבָאה ךיא ןּוא ,ןרעמַאק יד
 .ךיורײװ םעד ןּוא ,רעפּפָאזײּפש סָאד ,זיוה סטָאג

 ,/ יד ןופ ןּבָאגּפָא יד זַא טסּוװרעד ךיז ּבָאה ךיא ןּואי"
 // סרעגניז יד ןּוא םיִיַול יד ןּוא ,ןרָאװעג ןּבעגעג טינ ןענייז םיִיָול
 רעכַאלטיא ןפָאלעצ ןענייז ,טעּברַא יד ןָאטעג ןּבָאה סָאװ
 - ,רעייטשרָאפ יד טימ טגירקעג ךיז ךיא ּבָאה;+ .דלעפ ןייז ּוצ
 סָאד ןרָאװעג ןזָאלרַאפ זיא סָאװרַאפ :טגָאזעג ּבָאה ךיא ןּוא
 ּבָאה ןּוא ,טלמַאזעגנייַא יז ּבָאה ךיא ןּוא ?טָאג ןּופ זיוה
 ןּבָאה הדּוהי ץנַאג ןּוא* .טרָא רעײז ףיוא טלעטשעג יז
 יד ןיא ,ןײװ ןּוא ,לייא ןּוא ,האּובּת ןּופ רׂשעמ טכַארּבעג
 ,| רעטסנײמצַאש רַאפ טכַאמעג ּבָאה ךיא ןּוא= .ןרעמַאקצַאש
 םעד קֹודָצ ןּוא ,ןהֹּכ םעד הָימְלָש ,ןרעמַאקצַאש יד רעּביא
 ,טנַאה רעד ּוצ ײז ןּוא ,םיִיָול יד ןּופ ןהָיְדּפ ןּוא ,רעּבײרש
 ןענײז יז לײװ .ןהָינַּתַמ ןּופ ןּוז םעד רּוּכַז ןּופ ןּוז םעד ןֶנֶח
 ןגעלעג זיא יז ףיוא ןּוא ;עטּבױלגַאּב רַאפ טנכעררַאפ ןעװעג
 .רעדירּב ערעײז ּוצ ןלײטּוצסױא

 טינ זָאל ןּוא ,םעד רַאפ ,רעניימ טָאג ,רימ קנעדעג'+
 ןָאטעג ּבָאה ךיא סָאװ ןכַאז עטּוג עניימ ןרעװ טקעמענּפָא
 .ןכַאװ ענייז רַאפ ןּוא ,טָאג ןיימ ןּופ זיוה םעד רַאפ

 טערט עמ יװ הדּוהי ןיא ןעזעג ךיא ּבָאה געט ענעי ןיאי*
 ןּוא ,ןגיוטס יד ןײרַא טגנערּב עמ ןּוא ,תּבש םּוא ןרעטלעק
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 ןּוא ,ןּביױרט ,ןײװ ךיוא ןּוא ,ןעלזייא ףיוא ןָא טדָאל עמ
 ןיא םִיַלָשּורי ןיא טגנערּב עמ ןּוא ,אׂשמ ײלרעלַא ןּוא ,ןגייפ
 גָאט םעד ןיא טנרָאװעג ײז ּבָאה ךיא ןּוא ;תּבש ןּופ גָאט
 סָאװ םירֹוצ יד ךיוא:* .זײּפש טפיוקרַאפ ןּבָאה יז סָאװ
 ײלרעלַא ןּוא שיפ ןעגנערּב ןגעלפ ,ריא ןיא טניוװעג ןּבָאה
 ,הדּוהי ןּופ רעדניק יד ּוצ תּבש םּוא ןפיוקרַאפ ןּוא ,הרֹוחס/

 -לדַא יד טימ טגירקעג ךיז ךיא ּבָאה*י .םִיַלָשּורי ןיא ןּוא}
 סָאד זיא סָאװ :טגָאזעג ײז ּוצ ּבָאה ךיא ןּוא ,הדּוהי ןּופ טַײל|!
 םעד טכעװשרַאפ ןּוא ,טּוט ריא סָאװ ךַאז עטכעלש ַא רַאפ|/

 ,ןרעטלע ערעיײַא ןָאטעג יװַא טינ ןּבָאה:* ?תּבש ןּופ גָאט
 זיּב עצנַאג עקוָאדסָאד טכַארּבעג טָאה טָאג רעזדנוא ןּוא
 טרעמ ריא ןּוא ?טָאטש רעקיזָאדרעד ףיוא ןּוא ,זדנּוא ףיוא ||

 ?ןייז ּוצ תּבש ללחמ ,לארׂשי ףיוא ןרָאצמירג ךָאנ
 ןּבָאה םִיַלָׁשּורי ןּופ ןרעיוט יד יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא;י

 ,ןסײהעג ךיא ּבָאה יװַא ,תּבש רַאפ לקנּוט ןרעװ ןּביױהעגנָא ,!
 ּבָאה ךיא ןּוא ,ןרָאװעג ןסָאלשרַאפ ןענייז ןריט יד ןּוא
 ןּופ ןּוא ;תּבש ךָאנ ויּב ןענעפע טינ יז לָאז עמ זַא ,טגָאזעגנָא
 ןייק זַא ,ןרעױט יד ייּב טלעטשעג ךיא ּבָאה ןעגנּוי עניימ |

 יד ןּוא" .תּבש ןּופ גָאט ןיא ןעמּוקנײרַא טינ לָאז אׂשמי
 ןּבָאה הרֹוחס ײלרעלַא ןּופ רעפיוקרַאפ יד ןּוא רעלדנעה
 .לָאמ ײװצ ןּוא לָאמ ןייא םִיַלָשּורי ןּופ ןסיורד טקיטכענעג
 סָאװרַאפ :טגָאזעג יז ּוצ ּבָאה ןּוא ,טנרָאװעג יז ךיא ּבָאה;י
 ַא ןָאט סע טעװ ריא זַא ?רעיױמ רעד ןּבעל ריא טקיטכענ
 -עי ןּופ .ךייַא ףיוא טנַאה ַא ןגײל ךיא לעװ ,לָאמ טײװצ

 ךיא ןּוא* .תּבש םּוא ןעמּוקעג טינ יז ןענייז ןָא טיײצ רענ |
 ןּוא ,ןקינײר ךיז ןלָאז ײז זַא ,םיִַױל יד טגָאזעגנָא ּבָאה
 גָאט םעד קילײה ןטלַאה ּוצ ידּכ ,ןרעױט יד ןטיה ןעמּוק
 .תּבש ןּופ
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 ךימ ץישַאּב ןּוא ,רעניימ טָאג ,רימ קנעדעג ךיוא סָאד
 .דָאנעג סיורג ןייד טול

 .ןּבָאה סָאװ ןדיא ןעזעג געט ענעי ןיא ךיא ּבָאה ךיוא**
 ןּוא* .רעּבײװ עשיבָאֹומ ;עשינֹומַע ,עשידֹודשַא ןעמונעג
 ןּוא ,שידֹודשַא טדערעג ּבלַאה ןּבָאה רעדניק ערעײז
 ןושל םעד טול טרעיינ ,שידּוהי ןדער טנעקעג טינ ןּבָאה
 טגירקעג ךיז ךיא ּבָאה* .םענעי רעדָא קלָאפ םעד ןּופ
 .ןנָאלשעג ּבָאה ךיא ןּוא ,ןטלָאשעג יז ּבָאה ךיא ןּוא ,ײז טימ
 ךיא ןּוא .רָאה יד רַאפ ןסירעג ײז ןּוא ,יײז ןּופ עכַאלטע
 ערעיײַא ןּבעג טינ טלָאז ריא :טָאג יּב ןרָאװשַאּב יז ּבָאה
 רעטכעט ערעייז ןּופ ןעמענ טינ ןּוא ,ןיז ערעײז ּוצ רעטכעט
 ןגעװ טינ טָאה .ןײלַא ךייַא רַאפ רעדָא ןיז ערעײַא רַאפ
 סָאװ ,לארׂשי ןּופ ךלמ רעד המלש טקידניזרַאפ ךיז םעד
 ,רע יװ ַאזַא ךלמ ַא ןעװעג טינ יא רעקלעפ ליפ יד ןשיװצ
 םיא טָאה טָאג ןּוא ,טָאג ןייז ייּב טּבילַאּב ןעװעג זיא רע ןּוא
 םיא וליּפַא ?לארׂשי ץנַאנ רעּביא ךלמ ַא רַאפ טכַאמעג
 .רימ ןּואײ .ןקידניז טכַאמעג רעּבײװ עדמערפ יד ןּבָאה
 ,וײּב עסיורג עקיזָאדסָאד ןָאט ּוצ ךייַא ּוצ ןרעהּוצ ךיז ןלָאז
 ?רעּבײװ עדמערפ ןעמענ ּוצ ,טָאג רעודנּוא ןָא ןשלעפ ּוצ

 בישילָא ןּופ ןּוז םעד עֶדָיֹוי ןּופ ןיז יד ןּופ רענייא ןּואי
 ,יַנֹורֹוח םעד טֵלַבנַס ןּופ םידייא ןַא ןעװעג זיא לודְנןהֹּכ םעד
 .רימ ןּופ טגָאיעגקעװַא םיא ּבָאה ךיא ןּוא

 -ךוקידרעװמּוארַאפ יד רַאפ ,רעניימ טָאג ;ײז קנעדעגי"
 ןוא הנּוהּכ רעד ןּופ דנּוּב םעד ןּופ ןּוא ,הנּוהּכ רעד ןּופ ןעג
 .םיִיַול יד

 ןוא ,ןדמערפ םעלַא ןּופ טקינײרעג ײז ךיא ּבָאה יױוַא*י
 רַאפ ןּוא םינהֹּכ יד רַאפ ןכַאװ יד טלעטשעגניײַא ּבָאה ךיא
 ּוצ ףיוא ןּואי ;טעּברַא ןיז ףיוא ןכַאלטיא ,םיִיַול יד
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 -טשרע יד רַאפ ןּוא ,ןטײצ עטלעטשעג ןיא ץלָאה ןעגנערּב
 .ןטכּורפ עקיטײצ

 .ןטּוג םּוצ ,רעניימ טָאג ,רימ סָאד ןָאמרעד
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 א םיִּמָּיַה יֵרבֶד

 א .וָׂשֵע ןּוא בקעי זיּב םָדָא ןּופ ווירּב-"סוחי

 א .םֹודָא ןּופ םיכלמ יד ןּופ שינעכייצרַאפ

 ב .הדּוהְי טבש ןּופ ווירּב-סוחי רעד

 : .דוד ןּופ זיוה ןכַאלגיניק ןּופ ווירּב-סוחי רעד

 ד .הדּוהי ןּופ ןעמַאטשּפָא ןּופ שינעכייצרַאפ ערעטייוו

 ד .ןועמש טבש ןּופ ווירּב-סוחי רעד

 ה .ןבּואר טבש ןּופ ווירּב-סוחי רעד

 םיטבש יד ןּופ המחלמ יד .דָג טבש ןּופ ווירּב"סוחי רעד

 ה .םיאירגַה יד טימ ןד רַי טייז רענעי ןּופ סָאװ

 ה .השנמ טבש ןּבלַאה ַא ןּופ ווירּב-סוחי רעד

 ה .יִוֵל טבש ןּופ ווירּב-סוחי רעד

 .םִיַול יד רַאפ ןרָאװעג ןּבעגעגּפָא ןענייז סָאװ טעטש יד
 .רָכָׂשׂשִי טבש ןּופ ווירּב-סּוחי רעד
 .ןימינּב טבש ןּופ ווירּב-סוחי רעד

 .השנמ טבש ןּופ ווירּב "סוחי רעד

 .םירפא טבש ןּופ ווירּב-סוחי רעד

 .רשֶא טבש ןּופ ווירּב-סוחי רעד

 ח .ןימינּב טבש ןּופ שינע כייצרַאּפ ַא ךָאנ

 ח .זיוה סלּואָש ןּופ ווירּב-סוחי רעד

 םיַיַול יד .םִיַלָׁשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןּופ שינע כייצרַאפ ַא

 .ןֹועְבִג ןיא טניֹוװעג ןּבָאה סָאװ יד .ןטמַא ערעייז ןּוא

 טיוטיזמ .ןלּואָש ןּופ החּפשמ יד

 י .ַעֹוּבלִג גרַאּב ןפיוא טיוט סלּואָׁש

 ו
1 
1 

 א -  .ילּתפנ טבש ןּופ ווירּב-"סוחי רעד

1 
1 
1 

23 

27 

39 

13 

14 

20 

30 

33 



 רע ןּוא ןֹורבֶח ןיא ךלמ ַא רַאפ טּבלַאזעג טרעוו דוד
 1 אי .םִיַלָשּורי ןייא טמענ

 10 אי .ןדוד םּורַא ןעוועג ןענייז סָאװ םירֹוּביִג יד

 ןדוד טניורקעג ןּבָאה סָאװ טיילסגירק יד ןּופ לָאצ יד

 23 בי .ךלמ ַא רַאפ

 -תירק ןּופ טכַארּבעגרעּבירַא טרעוו טָאג ןּופ ןורָא רעד

 1 גי .םֹודָאידַבֹוע ןּופ זיוה םעד ּוצ םיִרָעי

 ןגיז ענייז .רעּביײװ סדוד .ץַאלַאּפ ַא ךיז רַאפ טיוּב דוד

 | די .םיּתשִלּפ יד רעּביא

 1 וט .ןֹויִצ ןייק טכַארּבעג טרעוו טָאג ןּופ ןורָא רעד

 1 וט .ןעגנּוזעג ןּבָאה םִַיול יד סָאװ דילקנַאד סָאד

 1 וי .ןײטשַאּב קיּבייא טעװ זיוה ןייז זַא ןדוד ּוצ טגָאז טָאג

 1 חי .עטמַאַאּב ענייז ןּוא ,ןעּוטפױא עשידלעה סדוד

 ,רעפלעה ערעייז ןּוא םיִנֹומַע יד טימ תומחלמ סדוד

 יד טימ תומחלמ ענייז .ייז רעּביא גיז ןייז ןּוא

 1 טי .םיּתשִלּפ

 הפגמ ַא טמּוק רַאפרעד ןּוא ,קלָאפ סָאד טלייצ דוד

 בירקַמ זיא ןּוא חּבומ ַא טיוּב דוד .קלָאפ ןפיוא

 1 אכ .ףיוא טרעה הפגמ יד ןּוא תונּברק

 םעד ןעיוּב ּוצ ףיוא קיטיינ זיא סָאװ ץלַא ןָא טיירג דוד

 28 .ןעיוּב ּוצ םיא ןהמלש ןָא טגָאז ןּוא ,שדקמ-תיּב

 3 .ןטמַא ערעייז טול םִיַיַול יד ןּופ גנּולײטנײיַא יד

 -ײטּפָא קיצנַאװצ ןּוא ריפ ןיא םינהֹּכ יד ןּופ גנּולײטנייַא

 ןּופ ןטּפױה יד ןּופ גנּונעככערסיוא ןַא רעדיוװ .ןעגנּול
 1 שב .םִַיַול יד

 ןּוא רעגניז יד ןּופ ןעגנּולײטּפָא קיצנַאװצ ןּוא ריפ יד

 ו הֹכ | .זיוה סטָאג ןיא רעליּפש

 רעטסיימצַאש יד ,רעטיהלעווש יד ןּופ ןעגנּולײטנייַא יד

 1 וכ .רעעזפיוא יד ןּוא

 זז



 -רַאפ ןּוא עטמַאַאּב יד .ליח ןּופ ןעגנּולײטּפָא ףלעווצ יד

 ז וב .דוד ךלמ םעד ןּופ רעטלַאװ

 קלָאפ םעד ןּופ רעריפ יד רַאפ האווצ ןייז טכַאמ דוד

 ןפלעה ּוצ ןָא יז טגָאז ןּוא ,שדקמה-תיּב םעד ןגעוו

 1 חכ .טעּברַא יד ןריפּוצסיױא ןהמלש ןּוז ןייז

 26 טכ .טיוט ןייז ןּוא הכּולמ סדוד
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 א םיִמָיַה יֵרבִד
 ,חַלָשּותמ ,ךֹונַחי ;דֶרָי ,לַאללהמ ,ןניק ;שֹונָא ,תֵש ,םָדָאי א
 .תֶפָי ןּוא ,םָח ,םֵש ,ַחֹני :ךֶמָל

 ,ןָוָי ןּוא ,יִדָמ ןּוא ,גֹונָמ ןּוא ,רָמֹוג :ןתָפָי ןּופ ןיז יד?
 ;ןרָמֹוג ןּופ ןיז יד ןּוא" .סְריּת ןּוא ,ךֶשֶמ ןּוא ,לֵבּוּת ןּוא
 :ןענֶוְי ןּופ ןיז יד ןּואי .הָמרַגֹוּת ןּוא ,תַפיֵר ןּוא ,זַנּכשַא

 .םיִנָדֹוד יד ןּוא ,םיּתִּכ יד ,הָשישרַּת ןּוא ,הָשילֶא -
 .ןַעַנּכ ןּוא ,טּוּפ ,םִיַרצִמ ןּוא ,שּוּכ :ןעמָח ןּופ ןיז יד*

 ןוא ,ָאּתבַס ןּוא ,הָליִוַח ןּוא ,ָאבס :ןשּוּכ ןּופ ןיז יד ןּואי
 .ןָדד ןּוא ,ָאבש :ןָאמְעַר ןּופ ןיז יד ןּוא .ָאכּתבַס ןּוא ,ָאמֶעַר
 רעטשרע רעד ןעװעג זיא רע .ןדֹורמַנ ןרָאּבעג טָאה שוּכ ןּוא*"
 ןרָאּבעג טָאה םִיַרצִמ ןּוא .דרע רעד ףיוא רעקיטכַאמ
 ,םיחּוּתפַנ יד ןּוא ,םִיבָהל יד ןּוא ,םִימָנַע יד ןּוא ,םידּול יד -
 םיּתשִלּפ יד ןענַאװ ןּופ--,םיחּולסַּכ יד ןּוא ,םיסּורתַּפ יד ןּוא* |

 טָאה ןַעַנּכ ןּוא** .םירֹוּתפַּכ יד ןּוא-ןעמּוקעגסױרַא ןענייז
 ןּוא ,יסּובי םעד ןּוא:* ;ןתַח ןּוא ,רוָכּב ןייז ןֹודיצ ןרָאּבעג
 ,יקרַע םעד ןּוא ,יַוֲֵח םעד ןּוא-* ;ישָגרִג םעד ןּוא ,ירֹומָא םעד
 םעד ןּוא ,ירָמצ םעד ןּוא ,ידָורַא םעד ןּוא:* ;יניס םעד ןּוא
 יח | : 5: .יתָמַח

 ,דֵשכַּפרַא ןּוא ,רּוׁשַא ןּוא ,םָליֵע :ןעמִש ןּופ ןיז ידי
 .רֶשָמ ןּוא ,רֶתָנ ןּוא ,לּוח ןּוא ,ץּוע ןּוא ,םָרַא ןּוא ,דּול ןּוא
 ןרָאּבעג טָאה חַלָש ןּוא ,ןחַלָש ןרָאּבעג טָאה דַשכַּפרַא ןּוא;*
 ;ןיז ײװצ ןרָאװעג ןרָאּבעג ןענייז ןרָבָע ייּב ןּוא* .ןרָּבַע

 געט ענייז ןיא לו ,"גָלּפ ןעװעג זיא םענייא ןּופ ןעמָאנ רעד -
 ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא ;דרע יד ןרָאװעג טלײטעצ ויִא

 ןרָאּבעג טָאה ןָסקֶי ןּוא" .ןֶסקָי ןעװעג זיא רעדּורּב -
 .גנולייטעצ .ה .ד *
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 ,ןעמָרֹודַה ןּוא** ;ןחָרָי ןּוא ,ןתֶוָמ רֵצַח ןּוא ;ןפלש ןּוא ,ןדְדֹומלַא
 ;ןָאבש ןּוא ,ןלֵאָמיבַא ןּוא ,ןלָביִע ןּוא* ;ןהָלקד ןּוא ,ןלְזּוא ןּוא
 ןעװעג ןענייז עלַא יד .ןבֶבֹוי ןּוא ,ןהָליִוַח ןּוא ,ןריפֹוא ןּוא*
 .ןיז סנְטקֶי

 ,רֹוחָנ ,גּורׂש=י ;ּועְר ,גָלָּפ ,רָבֵצ** ;חַלָש ,דַשכַּפרַא ,םָש*י
 :ןעמהרבַא ןּופ ןיז יד** .םֶהָרבַא זיא סָאד ,םָרבַא*' ;חַרָּת
 .לאֵעָמשִי ןּוא ,קָחְצִֵי

 ,ןלאֵעָמשִי ןּופ רוָכּב רעד :ןטרּוּבעג ערעײז ןענייז סָאד**
 ,הָמּוד ןּוא ,עָמשִמ*י ;םָׂש בֵמ ןּוא ,לֵאְּבדַא ןּוא ,רָדק ןּוא ,תֹויְבנ
 סָאד .הָמדִק ןּוא ,שִיפָנ ,רּוטײ** ;ָאמיַּת ןּוא ,דֵדֵח ,ָאׂשַמ
 .ןלאֵעָמשִי ןּופ ןיז יד ןעניײז

 טָאה יז :ּבײװסּפעק סמהרבַא ,הָרּוטק ןּופ ןיז יד ןּוא**
 ןּוא ,ןענִידמ ןּוא ,ןענדמ ןּוא ,ןענֶשקֶי ןּוא ,ןענָרמז ןרָאּבעג
 :ןעװעג ןענייז ןענֶשקִי ןּופ ןיז יד ןּוא .ןַחּוש ןּוא ,ןקָּבׁשִי
 ,רָפֵע ןּוא ,הָפיֵע :ןענִידִמ ןּופ ןיז יד ןּוא=* .ןדד ןּוא ,ָאבש
 ןעװעג ןענייז עלַא יד .הָצָדלֶא ןּוא ,עֶדיבַא ןּוא ,ךֹונַח ןּוא
 : .ןהָרּוטק ןּופ ןיז יד

 .ןקחצי ןּופ ןיז יד .ןקחצי ןרָאּבעג טָאה םהרבַא ןּוא*+
 .לֵאָרְׂשִי ןּוא ,וָׂשֵע :ןעװעג ןענײז

 ,םָלעַי ןּוא ,שּועִי ןּוא ,לֵאּועְר ,וַפילֶא :ןָֹׂשֵע ןּופ ןיז יד**
 ןוא ,יפצ ,רָמֹוא ןּוא ,ןָמיֵּת :ןוַפילֶא ןּופ ןיז יד** .חַרֹק ןּוא
 :ןלַאּועְר ןּופ ןיז ידי .קַלָמַצ ןּוא ,עַנמִּת ןּוא ,זנק ,םֶּתְעַנ
 .הָוִמ ןּוא ,הָמֵש ,חֵרָז ,תַחַנ

 ,ןֹועְבִצ ןּוא ,לָבֹוׁש ןּוא ,ןֶטֹול :ןריִעָׂש ןּופ ןיז יד ןּואי*
 ןופ ןיז יד ןּוא** .ןָשיד ןּוא ,רָצֵא ןּוא ,ןֹושיד ןּוא ,הָנֵע ןּוא
 :ןענֶטֹול ןּופ רעטסעװש יד ןּוא ;םֶמֹוה ןּוא ,ירֹוח :ןענְטֹול
 ,לָביֵע ןּוא ,תַחַנְמ ןּוא ,ןִילַע :ןלֶבֹוש ןּופ ןיז יד** .עַנֹמִּת
 .הָנַע ןּוא ,הָיַא :ןענֹועְבִצ ןּופ ןיז יד ןּוא .םֶנֹוא ןּוא ,יפש
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 ןּוא ,ןָרֹמַח :ןענֹושיד ןּופ ןיז יד ןּוא .ןֹושיד :ןהָנֵע ןּופ ןיז יד+י
 ןּוא ,ןָהֹלְּב :ןרָצַא ןּופ ןיז יד* .ןָרכ ןּוא ,ןָרתִי ןּוא ,ןֶּבׁשֶא
 .ןְרַא ןּוא ,ץּוע :ןענֶשיד ןּופ ןיז יד .ןקָעַי ,ןְוַעַו

 ןיא טגיניקעג ןּבָאה סָאװ םיכלמ יד ןענייז סָאד ןּוא+*
 רעדניק יד יב גיניק ַא טגיניקעג טָאה סע רעדייא םֹודָא דנַאל
 ןופ ןעמָאנ רעד ןּוא ;ןרֹועְּב ןּופ ןּוז רעד עַלָּב :לארׂשי ןּופ
 ,ןּברָאטשעג עַלָּב ויא* .הָבָהנִד ןעװעג זיא טָאטש ןייז
 ,ןחֵרָז ןּופ ןּוז רעד בֶבֹוי טגיניקעג טָאה טרָא ןייז ףיוא ןּוא
 טרָא ןייז ףיוא ןּוא ,ןּברָאטשעג בֶבֹוי זיא* .הָרצָּב ןּופ
 םֶׁשּוח זיא* .יִנָמיֵּת םעד ןּופ דנַאל ןּופ םָׁשּוח טגיניקעג טָאה
 רעד דַדַה טגיניקעג טָאה טרָא ןייז ףיוא ןּוא ,ןּברָאטשעג
 ןופ דלעפ ןיא ןִידִמ ןגָאלשעג טָאה סָאװ ,ןדַדּב ןּופ ןּוז
 .תיִוַע ןעװעג זיא טָאטש ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא ;בָאֹומ
 טגיניקעג טָאה טרָא ןייז ףיוא ןּוא ,ןּברָאטשעג דַדַה זיא*י
 ףיוא ןּוא ,ןּברָאטשעג הָלמַׂש זיא* .הָקַרׂשַמ ןּופ הָלמַׂש
 .ךיײט םייּב תֹובֹוחר ןּופ לּואָש טגיניקעג טָאה טרָא ןייז
 טגיניקעג טָאה טרָא ןייז ףיוא ןּוא ,ןּברָאטשעג לּואָש ויאי*
 ,ןּברָאטשעג ןְנָח-לַעַּב ויא* ;ןרֹוּבכַע ןּופ ןּוז רעד ןָנֶח-לַעַּב
 ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא ;דַדַה טגיניקעג טָאה טרָא ןייז ףיוא ןּוא
 ּבײװ ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא ;יִצָּפ ןעװעג זיא טָאטש ןייז
 רעטכָאט רעד דֵרטַמ ןּופ רעטכָאט יד לֵאבֵטיֵהמ ןעװעג זיא
 ןטשריפ יד ןּוא .ןּברָאטשעג זיא דַדַה ןּוא* .ןבֶהָוייֵמ ןּופ
 טשריפ רעד ,עַנמִּת ןּופ טשריפ רעד :ןעועג ןענייז םֹודָא ןּופ
 ילהָא ןּופ טשריפ רעד* ;תַתִי ןּופ טשריפ רעד ,הָולַע ןּופ
 רעד** ;ןֹוניּפ ןּופ טשריפ רעד ,הָלֵא ןּופ טשריפ רעד ,הָמָב
 ןופ טשריפ רעד ,ןְמיֵּת ןופ טשריפ רעד ,זנק ןּופ טשריפ
 .םָריִע ןּופ טשריפ רעד ,לַאידנַמ ןּופ טשריפ רעד* ;רָצבִמ
 .םֹודָא ןּופ ןטשריפ יד ןענייז סָאד
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 ,יוֵל ,ןועמש ,ןבואר :ןלארשי ןּופ ןיז יד ןענַײז סָאדי ב
 ,ןימינּב ןּוא ,ףסֹוי ,ןד* ;ןּולּובז ןּוא ,רָכָׂשֹׂשִי ,הדּוהי ןּוא

 .רשֶא ןּוא ,דֶג ,ילּתפנ
 ירד יד ;הָלַש ןּוא ,ןָנֹוא ןּוא ,רֵַע :ןהדּוהי ןּופ ןיז ידי

 | ןּוא ,תינֲעַנּכ רעד ַצּוׁשיתַּב ןּופ ןרָאװעג ןרָאּבעג םיא ןענייז

  ןּופ ןגיױא יד ןיא טכעלש ןעװעג זיא ,רוָכּב סהדּוהי ,רֵע

 טָאה רּונש ןייז רֶמָּת ןּוא* .טײטעג םִיא טָאה רע ןּוא ,טָאג
 .ףניפ :ןהדּוהי ןּופ ןיז עלַא .ןחֵרָז ןּוא ,ןצֶרָּפ ןרָאּבעג םיא

 ןּופ ןיז יד ןּוא .לּומֶח ןּוא ,ןֹורצֶח :ןצֶרָּפ ןּופ ןיז ידי
 ;עַרְד ןּוא ,לֹוּכלַּכ ןּוא ,ןָמיֵה ןּוא ,ןָתיִא ןּוא ,ירמִז :ןחֵרָו
 רעד ,רָכָע ;ןימרַּכ ןּופ ןיז יד ןּוא* .ףניפ ןעמעלַא ןיא
 ןָא טשלעפעג טָאה סָאװ לארׂשי ןּופ רעקילנמּוארַאפ
 4 .הָירַזַע :ןענָתיִא ןּופ ןיז יד ןּוא* ."םרח

 "עג ןרָאּבעג םיא ןענייז סָאװ ןענֹורצח ןּופ ןיז יד ןּוא*
 -עג טָאה םָר ןּוא** .יָבּולּכ ןּוא ,םָר ןּוא ,לֵאְמחַרי :ןרָאװ
 טשריפ םעד ןֹוׁשחַנ ןרָאּבעג טָאה בֵדְניִמַע ןּוא ,ןבְדְנימַע ןְרָאּב
 ,ןָאמלׂש ןרָאּבעג טָאה ןֹוׁשחַנ ןּוא*! .הדּוהי ןּופ רעדניק יד ןּופ
 ןרָאּבעג טָאה זַעֹוּב ןּוא** .ןוַעֹוּב ןרָאּבעג טָאה ָאמלַׂש ןּוא
 - עג טָאה יֵׁשֵי ןואי* .ןישָי ןרָאּבעג טָאה דֵבֹוע ןּוא ,ןדֵבֹוע
 ןּוא ,ןטײװצ םעד בֶדָניִבַא ןּוא ,ןבָאילָא רוָכּב ןייז ןרָאּב
 ;ןטפניפ םעד ידר ,ןטריפ םעד לֵאנַתניי ;ןטירד םעד אָעמָׁש
 ערעײז ןּוא* .ןטעּביז םעד דוד ,ןטסקעז םעד םָצֹוא;*
 ןיז יד ןּוא .לִיַניבַא ןּוא ,היורצ :ןעװעג ןענייז רעטסעוװש
 ןּואי .יײרד--לֵאהָׂשַע ןּוא ,בָאֹוי ןּוא ,יַשבַא :ןהָיּורצ ןּופ
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  ןעװעג זיא רעטָאפ סָאׂשְמַע ןּוא ,ןָאׂשְמַע ןרָאּבעג טָאה ליַיבַא
 .ילאָעמׁשִי רעד רֶתָי

 רעדניק טַאהעג טָאה ןענֹורצָח ןּופ ןּוז רעד בֵלָּכ ןּוא;*
 ןענַײז סָאד ןּוא-ןתֹועירי טימ ןּוא-ןהָבּווַע ּבײװ רעד טימ

 .26-19 ,ז עּוׁשֹוהי עז א



 4065, 2654625 6225 2544*/ 5245. )422 2 נא ר אל א = א

 5 א םימיה ירבד 32-19 ב

 -עג הָבּווַע זיא:* .ןֹודרַא ןּוא ,בָבֹוׁש ןּוא ,רֶׁשֵי :ןיז עריאי
 טָאה יז ןּוא ,ןתָרפֶא ןעמונעג ךיז טָאה בֵלְּכ ןּוא ןּברָאטש
 ירּוא ןּוא ,ןירּוא ןרָאּבעג טָאה רּוח ןּוא*" .ןרּוח ןרָאּבעג םיא|
 .ןלַאלַצּב ןרָאּבעג טָאה|

 רעטכָאט רעד ּוצ ןֹורצֲח ןעמּוקעג זיא ךָאנרעד ןּוא*!

 ןעמּונעג טָאה רע סָאװ ,דָעלִנ ןּופ רעטָאפ םעד רייכָמ ןּופ !
 םיא טָאה יז ןּוא ;טלַא רָאי קיצכעז ןעװעג זיא רע ןעװ !
 טָאה סָאװ ,ןריאָי ןרָאּבעג טָאה בּוגֹׂש ןּוא* ..ןבּוגש ןרָאּבעג !

 ןּוא= .דָעֹלִג דנַאל ןיא טעטש קיצנַאװצ ןּוא ײרד טַאהעג
 תָנֹק ,יריאֵי-תֹווַח יז ןּופ ןעמּונעגקעװַא ןּבָאה םָרַא ןּוא רּושג !
 ןענייז עלַא יד .טעטש קיצכעז ,טעטשרעטּכעט עריא ןּוא !

 סנֹורצֶח ךָאנ ןּוא+ .דָע לִג ןּופ רעטָאפ םעד ריִכָמ ןּופ ןיז יד
 ןרָאּבעג ,ּבײװ סנֹורצֶח ,הָיִבַא טָאה ,תָרּפָא-בֵלָּכ ןיא טוט |

 .ַעֹוקּת ןּופ רעטָאפ םעד רּוחשַא םיא ןּופ

 :ןעװעג ןעניײז ,רוָכּב סנֹורצֶח ,לֵאְמחַרִי ןּופ ןיז יד ןּוא**
 ןוא* .הָיְחַא ,םָצֹוא ןּוא ,ןֵרֹוא ןּוא ,הָנּוּב ןּוא ,םָר רוָכּב רעד
 ןעמָאנ ריא סָאװ ,ּבײװ רעדנַא ןַא ךָאנ טַאהעג טָאה לֵאָמחַרַי
 .ןעמָנֹוא ןּופ רעטּומ יד ןעװעג זיא יז ;הֶרָטַצ ןעװעג זיא

 :ןעװעג ןענייז ,רוָכּב סלֵאְמחַרי ,םֶר ןּופ ןיז יד ןּואיי
 ןענייז ןעמנֹוא ןּופ ןיז יד ןּוא= .רֶקֵע ןּוא ,ןימָי ןּוא ,ץֵצֵמ
 .רּושיבא ןּוא ,בֶדָנ :ןיֵמׁש ןּופ ןיז יד ןּוא .עֶדָי ןּוא ,יַמֵׁש :ןעװעג
 ;לִיַחיבַא ןעװעג ויא ּבײװ סרּושיּבַא ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא
 ןיז יד ןּוא** .ןדילֹומ ןּוא ,ןענָּבחַא ןרָאּבעג םיא טָאה יז ןּוא
 ןָא ןּברָאטשעג יא דָלֶס ןּוא .םִיַּפַא ןּוא ,דֵלֶס :ןבֶדָנ ןּופ
 ןּופ ןיז יד ןּוא .יִצׁשִי :ןעמיַּפַא ןּופ ןיז יד ןּואי .רעדניק
 ןּופ ןיז יד ןּוא** .יִלחַא :ןעוֶשַש ןּופ ןיז יד ןּוא .ןֶׁשֵש :ןיִצשִי -
 -עג זיא רֶתָי ןּוא .ןָתָנֹוי ןוא ,רָתָי :רעדּורּב סיּמַש ,עֶדָנ -

 .רעפרעד סריאָי .ה .ד *
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 / ןּוא ,תֶלֶּפ :ןענֶתֶנֹוי ןּופ ןיז יד ןּוא* .רעדניק ןָא ןּברָאטש
 | .ןלֵאְמחַרי ןּופ רעדניק יד ןעװעג ןענייז סָאד .ָאְו

 ןוא .רעטכעט רָאנ ןיז ןייק טַאהעג טינ טָאה ןָשֵש ןּוא+
 ןעמָאנ ןייז סָאװ ,ירצִמ ַא טכענק ַא ןעװעג זיא ןענָשש יב
 ּוצ רעטכָאט ןייז ןעּבעגעג ןֶׁשֵש טָאה** .עֶחרַי ןעװעג זיא
 / ןרָאּבעג םיא טָאה יז ןּוא ;ּבײװ ַא רַאפ ןעֶחרַי טכענק ןייז

 / ןרָאּבעג טָאה ןֶתָנ ןּוא ,ןענֶתֶנ ןרָאּבעג טָאה יֵּתַע ןּוא** .ןיַּתַע
 / טָאה לֶלפֶא ןּוא ,ןלָלפָא ןרָאּבעג טָאה דֶבֶנ ןּוא" .ןדֶבָנ
 / אּוהְי ןּוא ,ןאּוהַי ןרָאּבעג טָאה דֵבֹוע ןּוא** .ןדַבֹוע ןרָאּבעג
 ,ןצֶלֶח ןרָאּבעג טָאה הָירַזַע ןּוא* .ןהָירזַע ןרָאּבעג טָאה
 "עג טָאה הֶׂשָעלֶא ןּוא*י .ןהָׂשֶעלֶא ןרָאּבעג טָאה ץֶלֶח ןּוא
 םּולֵש ןּוא*+ .ןעמּולַש ןרָאּבעג טָאה יָמסֵס ןּוא ,ןיִמסִס ןרָאּב
 .ןעֶמָׁשילָא ןרָאּבעג טָאה הָימקי ןּוא ,ןהָימקי ןרָאּבעג טָאה

 ןייז עֶׁשיֵמ :רעדּורּב סלֵאְמחַרי ,בֵלָּכ ןּופ ןיז יד ןּוא+
 ןּופ ןיז יד ןּוא ,ןפיז ןּופ רעטָאפ רעד ןעװעג זיא סָאװ ,רוָכּב
 ןענֹורבֶח ןּופ ןיז יד ןּוא* .ןענֹורבֶח ןּופ רעטָאפ םעד הָׁשֵרָמ
 ןּוא** .עַמָש ןּוא ,םָקָר ןּוא ,חּוּפַּת ןּוא ,חרק :ןעװעג ןענייז
 ןּוא ,ןעמָעקרָי ןּופ רעטָאפ םעד םַחַר ןרָאּבעג טָאה עַמָׁש
 ןעװעג זיא ןיֵמַש ןּופ ןּוז רעד ןּוא* .ןיֵמַׁש ןרָאּבעג טָאה םקָר
 .רּוצ-תיֵּב ןופ רעטָאפ רעד ןעװעג זיא ןֹועָמ ןּוא ,ןֹועָמ
 ןּוא ,ןענָרֶח ןרָאּבעג טָאה ,ּבײװסּפעק סבֵלָּכ ,הָפיֵע ןּוא*י
 ןיז יד ןּוא*  .ןוִזָג ןרָאּבעג טָאה ןֶרָח ןּוא ;ןוזג ןּוא ,ןָאצֹומ
 ,טֶלָּפ ןּוא ,ןָשיֵנ ןּוא ,םָתֹוי ןּוא ,םֶגָר :ןעװעג ןענײז ןיִדהִי ןּופ
 טָאה ,ּבײװסּפעק סבֵלֶּכ ,הֶכֵעַמ* .ףַעַש ןּוא ,הָּפיֵע ןּוא

 יי ץ+=

 םעד ףֵצַש ןּופ ּבײװ ידנ ןּוא** .ןהָנַחרִּת ןּוא ,ןרָבָש ןרָאּבעג
 - ןופ רעטָאפ םעד אָוש ןרָאּבעג טָאה ,הָנִמדַמ ןּופ רעטָאפ
 ןופ רעטכָאט יד ןּוא .אָעֹבְג ןּופ רעטָאפ םעד ןּוא ָאנַּבכַמ
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 רעדניק יד ןעװעג ןענייז סָאד* .הָסכֵע ןעװעג זיא ןבֵלָּכ
 .ןבֵלָּכ ןּופ !

 רעד לֶבֹוׁש :ןתָרּפֶא ןּופ רוָכּב םעד ,רּוח ןּוּפ ןיז יד
 -תיֵּב ןּופ רעטָאפ רעד ָאמלַׂש: ,םירָעי-תַירק ןּופ רעטָאפ |
 רעדניק יד ןּוא* .רֶדָניִתיֵּב ןּופ רעטָאפ רעד ףֵרָח ,םָחָל !

 :ןעװעג ןעניײז םיִרָעי-תַירק ןּופ רעטָאפ םעד לָבֹוׁש ןּופ
 -תַירק ןּופ תוחּפשמ יד ןּוא** .תֹוחּונמ ּבלַאה ןּוא ,הָאֹורָה !
 ,םיתָמּוש יד ןּוא ,םיתּוּפ יד ןּוא ,םירָתִי יד :ןעװעג ןענײז םִירָעַי !
 יד ןעמּוקעגסױרַא ןענייז עקיזָאדיד ןּופ .םיעָרֹׂשִמ יד ןּוא |
 .םילּואָּתשֶא יד ןּוא ,םיתָערֶצ !

 ,םיתָפֹוטנ יד ןּוא ,םֶחֶל-תיֵּב :ןָאמלַׂש ןּופ רעדניק יד**
 .םיִעֹרָצ יד ,רעתַחַנָמ יד ןּופ טפלעה ַא ןּוא ,בָאֹוי-תיֵּב-תֹורטַע !

 ,ץֵּבְַי ןּופ רעניֹוװַאּב יד ,רעּבײרש יד ןּופ תוחּפשמ יד ןּוא**
 סָאד .םיִתָכּוׂש יד ,םיתָעמִש יד ,םיתָערִּת יד :ןעװעג ןענײז
 רעטָאּפ םעד תַמַח ןּופ סױרַא ןעמּוק סָאװ םיניק יד ןענייז
 ,בָכֵר ןּופ זיוה םעד ןּופ

 ןרָאּבעג םיא ןענייז סָאװ ןדוד ןּופ ןיז יד ןענייז סָאד ןּואי
 ןּופ ןעמַעֹוניחַא ןּופ ,ןֹונמַא ,רוָכּב רעד :ןֹורבֶח ןיא ןרָאװעג

 ;לָמרַּכ ןּופ ,ןלִיַניבַא ןּופ ,לאינד ,רעטײװצ רעד ;לאָעְרוִי
 רעטכָאט רעד הָכֵעַמ ןּופ ןּוז רעד םֹולָשבַא ,רעטירד רעד*
 רעד הָיָנֹודַא ,רעטריפ רעד ;רּוׁשג ןּופ ךלמ םעד יַמלַּת ןּופ
 רעד ;ןלַטיבַא ןּופ ,הָיטַפש ,רעטפניפ רעד? ;ןתיגַח ןּופ ןּוז
 ןענייז סקעז יד* .ןהָלגֶע ּבײװ ןייז ןּופ ,םֶָעְרתִי ,רעטסקעז
 -עג ןטרָאד טָאה רע ןּוא ;ןֹורבֶח ןיא ןרָאװעג ןרָאּבעג םיא
 קיסיירד ןּוא ירד ןּוא ;םישדח סקעז ןּוא רָאי ןּביז טגיניק
 .םִיַלָשּורי ןיא טגיניקעג רע טָאה רָאי

 :םִיַלָשּורי ןיא ןרָאװעג ןרָאּבעג םיא ןענייז עקיזָאדיד ןּוא*
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 .ַעּוש-תַּב ןופ ,ריפ--המלש ןּוא ,ןָתָנ ןּוא ,בֶבֹוש ןּוא ,אָעֹמִׁש
 . ןּוא ,עֶמָשילָא ןּוא ,רֶחֹבִי ןּוא" ;ןלָאימַע ןּופ רעטכָאט רעד
 . ןּוא ,עָמָשילָא ןּוא* :ַעיפָי ןּוא ,גָפֶנ ןּוא ,הֵנֹונ ןּואי ;טְלָפילֶא
 ,ןדוד ןּופ ןיז עלַא ןענייז סָאד' .ןיינ-טְלָפילָא ןּוא ,עֶדָילֶא
 .רֵמָּת רעטסעוװש רעײז ןּוא ,רעּבײװסּפעק יד ןּופ ןיז יד ץּוחַא

 ןּוז ןַײז .םָעבַחר ןעװעג זיא ןהמלש ןּופ ןּוז רעד ןּוא*"
 ןּוז ןייזיי ;טָפָׁשֹוהי ןּוז ןייז ,ָאסָא ןּוז ןייז ,הָיִבַא ןעװעג זיא
  ןייז ,ּוהָיצַמַא ןּוז ןייזי* ;שָאֹוי ןּוז ןייז ,ּוהָיזַחַא ןּוז ןייז ,םֶרֹוי
 ןּוז ןייז ,הָיקזִח ןּוז ןייז ,זָחָא ןּז ןייזי* :םֶתֹוי ןּז ןייז ,הָירַזַע ןּוז
 ןופ ןיז יד ןּוא:* .ּוהָיִׁשאֹי ןּוז ןייז ,ןֹומָא ןּוז ןיי+ ;השנמ
 . רעטײװצ רעד .,ןָנָחֹוי רוָכּב רעד :ןעװעג ןענייז ןּוהָיִשאֹי

 .םּולַש ,רעטריפ רעד ,הָיִקדִצ רעטירד רעד ,םיִקָיֹוהְי
 ןייז ;,הינבה ןּוז ןייז :ןעװעג ןענייז ןעמיקַיֹוהי ןּופ ןיז יד ןוא*

 .הָיִקדִצ ןּוו
 ןּוז ןיז :םענעגנַאפעג םעד הָינָכי ןּופ ןיז יד ןּואיי

 ,הָימקי ,רֵצֵאנֶש ןּוא ,הָיַדּפ ןּוא ,םָריּכ לַמ ןּוא:* ,לָאיּתלַאְש
 ןּוא ,לבָּבּורז ;ןהָידּפ ןּופ ןיז יד ןּוא* .הָיבַדנ ןּוא ,עָמָׁשֹוה
 ,הָינַנַח ןּוא ,םָלּושמ :ןלבָּבּורז ןּופ רעדניק יד ןּוא .יִעֹמָׁש
 ןוא ,לֶהֹוא ןּוא ,הֶבּוׁשַח ןּוא*י ;תימֹולש רעטסעווש רעיײז ןּוא
 ןּופ ןיז יד ןּוא*י .ףניפ--דָסֶח-בֵַשּוי ,הָידַסַח ןּוא ,הָיכִרְּב
 . .הָיָפר :ןןהָיְעַׁשיִו ןּופ ןיז יד .הָיעַשי ןּוא הָיטַלּפ ;ןהָינַנַח
 .הָידַבֹוע :ןןענְנרַאנ ןּופ ןיז יד .ןְנרַא :ןןהָיָפרו ןּופ ןיז יד
 :ןהָינַכש ןּופ ןיז יד ןּואי .הָינַכש :הָידַבֹועו ןּופ ןיז יד
 ,ַחיִרָּב ןּוא ,לֶאְגִי ןּוא ,ׁשּוטַח ;ןהָיעַמש ןּופ ןיז יד ןּוא .הָיעַמש
 :ןהָירַענ ןּופ ןיז יד ןּוא .סקעו-טָפֶש ןּוא ,הָירַענ ןּוא
 ןופ ןיז יד ןּוא*+ .יירד--םקירזַע ןּוא ,הָיִקזִח ןּוא ,יַניֵעֹוילֶא
 .ןּוא ,בּוקַע ןּוא ,הָיָלּפ ןּוא ,בישִילָא ןּוא ּוהָיוַדֹוה :ןיִניֵעֹילֶא
 .ןּביז-ינְנַע ןּוא ,הָיָלד ןּוא ,ןְנָחֹוי

 סיי =
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 ,רּוח ןּוא ,ימרַּכ ןּוא ,ןֹורצֶח ,ץֶרָּפ :ןהדּוהי ןּופ ןיז ידי ד
 ןרָאּבעג טָאה ןלֶבֹוש ןּופ ןּוז רעד הָיָאְר ןּוא* .לָבֹוׁש ןּוא

 ןענײז סָאד .ןדַהֵל ןּוא ,ןיֵמּוחַא ןרָאּבעג טָאה תַחַי ןּוא ,ןתַחַי
 .םיִתָערָצ יד ןּופ תוחּפשמ יד

 :םָטיֵע ןּופ רעטָאפ םעד ןּופ ןעניײז עקיזָאדיד ןּוא*
 רעײז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא ;שָּבדִי ןּוא ,ָאמשִי ןּוא ,לאָעָרזִי
 רעטָאפ רעד לַאּונּפ ןּוא* ;ינֹוּפלִלצַה ןעװעג זיא רעטסעװש
 יד ןענייז סָאד .הָׁשּוח ןּופ רעטָאפ רעד .רֶזֵצ ןּוא ,רֹודג ןּופ
 ןופ רעטָאפ םעד תֶרֹפֶא ןּופ רוָכּב םעד רוח ןּופ רעדניק
 .םֶחָל-תיֵּב

 ײװצ טַאהעג טָאה ַעֹוקּת ןּופ רעטָאפ רעד רּוחשַא ןּואי
 ןרָאּבעג םיא טָאה הָרֲעַנ ןּוא* .הָרֲעַנ ןּוא ,הָאלָח :רעּבײװ
 סָאד .ירָּתשַחַא םעד ןּוא ,ןינְמיֵּת ןּוא ,ןרָפַח ןּוא ,ןעמְוּוחַא
 ןּוא ,תֶרָצ :ןהָאלָח ןּופ ןיז יד ןּואי .ןהָרֵעַנ ןּופ ןיז יד ןענייז
 ןוא ,ןבּונָע ןרָאּבעג טָאה ץֹוק ןּוא* .ןָנתֶא ןּוא ,רֵחֹוצ
 .ןעמּורָה ןופ ןּוז םעד לֶחרַחַא ןּופ תוחּפשמ יד ןּוא ,ןהָבַבֹוצַה
 -ירּב ענייז ןּופ רעטסנעעזעגנָא רעד ןעװעג זיא ץֵּבְעַי ןּואי
 ױזַא ,ץֵּבְצַי ןעמָאנ ןייז ןפּורעג טָאה רעטּומ ןייז ןּוא :רעד
 ץֵּבְעַי ןּוא;* .יןייּפ טימ ןרָאּבעג םיא ּבָאה ךיא לײװ :ןגָאז ּוצ
 ןשטנעּב ּביוא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,לארׂשי ןּופ טָאג םּוצ ןפּורעג טָאה
 ,קרַאמעג ןיימ ןרעסערגרַאפ טסעוװ ןּוא ,ןשטנעּב ךימ ּוטסעװ
 ןּופ ןטיהַאּב טסעװ ןּוא ,רימ טימ ןייז טעװ טנַאה ןייד ןּוא
 טרעשַאּב םיא טָאה טָאג ןּוא .-- ןָאט ּוצ ײװ טינ ךימ ,זייּב
 .ןטעּבעג טָאה רע סָאװי

 ןרָאּבעג טָאה ןהָחּוש ןּופ רעדּורּב רעד בּולּכ ןּוא;י
 ןּואי .ןענֹוּתשֶא ןּופ רעטָאפ רעד ןעװעג זיא סָאװ ,ןריחמ-
 םעד הָנִחּת ןּוא ,ןחַסָּפ ןּוא ,ןָאפָך-תיֵּב ןרָאּבעג טָאה ןֹוּתשֶא
 .הָכֵר ןּופ ןשטנעמ יד ןענייז סָאד .שֶחָנריִע ןּופ רעטָאפ

 ,בָצֹעא
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 . .הָיַרׂש ןּוא ,לֵאינתֶע :ןעװעג ןענייז ןונק ןּופ ןיז יד ןּוא;*
 - ןרָאּבעג טָאה יַתֹונֹועמ ןּוא;+ .תַתַח :ןלָאינתֶע ןּופ ןיז יד ןּוא
 - יאיַג ןּופ רעטָאפ םעד בָאֹוי ןרָאּבעג טָאה הֵיְרׂש ןּוא ;ןהָרפָע
  ןיז יד ןּוא .סרעטסניימ ןעװעג ןענייז יז םורָאװ ;'םיישָרֵח
  ןּוא ,הָלֵא ,ּוריִצ :ןעװעג ןענייז ןהנּופי ןּופ ןּוז םעד בֵלָּכ ןּופ
 .ונק :ןהָלֵא ןּופ ןיז יד ןּוא .םַעַנ

  ןּוא ,ָאיריּת ,הָפיִז ןּוא ,ףיז :ןלַאלְלַהי ןּופ ןיז יד ןּואי*
 ,רָפֵע ןּוא ,דֶרָמ ןּוא ,רֶּתִי :ןהָרֹוָע ןּופ ןיז יד ןּואי* .לַארַׂשַא
 חַּבׁשִי ןּוא ,ןיֵמַׁש ןּוא ,ןעמָירִמ ןרָאּבעג טָאה יז ןּוא .ןֹולָי ןּוא

 א וי" -,"י 5

 / טָאה הדּוהי ןופ ּבײװ ןייז ןּוא:--ַעֹומּתשֶא ןּופ רעטָאפ םעד
 . רעטָאפ םעד רָבָח ןּוא ,רֹודג ןּופ רעטָאפ םעד דֶרָי ןרָאּבענ
 / סָאד ןּוא-חֹונָז ןּופ רעטָאפ םעד לַאיתּוקי ןּוא ,ֹוכֹוׂש ןּופ
 סָאװ ,ןהערַּפ ןּופ רעטכָאט רעד הָיתַּב ןּופ ןיז יד ןענײז
 .ןעמּונעג טָאה דֶרֶמ

 / ןופ רעטסעװש רעד ,ּבײװ סהָידֹוה ןּופ ןיז יד ןּוא;*

 ,ימרֵנ רעד :ןעװעג ןענייז ,הָליִעק ןּופ רעטָאפ םעד םַחנ
 ,ןֹונמַא :ןענֹומיש ןּופ ןיז יד ןּוא*י .יִתָכֲעַמ רעד ַעֹומּתשֶא ןּוא
 ,תֵחֹוז :ןיֵעשִי ןּופ ןיז יד ןּוא .ןֹוליּת ןּוא ,ןָנָחְדִּב ,הָנִר ןּוא
 .תֵחֹווְדִּב ןּוא

 רעד רע :ןהדּוהי ןּופ ןּוז םעד הָלַש ןּופ רעדניק ידי
 ןּוא ,הָׂשֵרָמ ןּופ רעטָאפ רעד הָדְעַל ןּוא ,הָכֵל ןּופ רעטָאפ
 ןופ רעטעּברַאנענײל יד ןּופ זיוה םעד ןּופ תוחּפשמ יד
 ,ָאבֵזֹוּכ ןּופ ןשטנעמ יד ןּוא ,םיקֹוי ןּוא-* ;ַעָּבשַא ןּופ זיוה םעד
 ,בָאֹומ רעּביא טשרעהעג ןּבָאה סָאװ ,ףֶרָׂש ןּוא ,שֶאֹוי ןּוא

 יי בע עי =

 יא

 יי", ,ךע יי

 | סָאד** .עטלַא ןַא ויא עטכישעג יד ןּוא .םֶחָל-יבּושִי ןּוא

  ןיא ןסעזעג ןענייז סָאװ יד ןּוא ,רעּפעט יד ןעװעג ןענײז
 -טריוו ןייז ןיא ךלמ םעד יב ;ןטפעהעג ןּוא רענטרעגצנַאלּפ
 .ןסעזעג ןטרָאד ײז ןענייז טפַאש

 .סרעטסניימ ןּופ לָאט .ה .ד *

 ר ר ר א
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 ,חַרָז ,בירָי ,ןימָי ןּוא ,לַאּומנ :ןענועמש ןּופ ןיז ידי
 ןּוז ןייז ,םֶׂשבִמ ןּוז ןייז ,םּולַש ןעװעג זיא ןּוז ןייז=* .לּואָש
 ןּוז ןייז :ןעװעג ןענײז ןעֶמׁשִמ ןּופ רעדניק יד ןּוא** .עָמשִמ
 -עג טָאה יִעֹמַׁש ןּוא* .יִעמִש ןּוז ןייז ,רּוּכִנ ןּוז ןייז ,לֵאּומַחי
 רעדירּב ענײז רעּבָא ;רעטכעט סקעז ןּוא ןיז ןצכעז טַאה
 החּפשמ עצנַאג רעײז ןּוא ,רעדניק ליפ טַאהעג טינ ןּבָאה
 .הדּוהי ןּופ רעדניק יד יװ ױזַא טרעמעג טינ ךיז טָאה!

 ןוא ,הָדָלֹומ ןּוא ,עַבָׁשירַאּב ןיא ןסעזעג ןענייז יז ןּוא*
 ;דָלֹוּת ןיא ןּוא ,םָצָע ןיא ןּוא ,הָהֹלִּב ןיא ןּוא* ;לָעּושירַצַח
 ןיא ןּוא: ;גֵלקִצ ןיא ןּוא ,הָמרָח ןיא ןּוא ,לֵאּותּב ןיא ןּואי

 ןּוא ,יארַּב-תיַּב ןיא ןּוא ,םיסּוס-רַצַח ןיא ןּוא ,תֹובָּכרַמ-תיּב
 דוד ויִּב טעטש ערעײז ןעװעג ןענייז סָאד .םִיַרַעַש ןיא

 :ןעװעג ןענײז רעפרעד ערעײז ןּוא* .ךלמ ןרָאװעג זיא
 ןּוא-= :טעטש ףניפ--ןֶשָע ןּוא ,ןָכֹוּת ןּוא ,ןֹומַר ,ןִיַע ןּוא ,םָטיֵע
 זיּב ,טעטש עקיזָאדיד םּורַא סָאװ רעפרעד ערעײז עלַא
 רעײז ןּוא ,רעטרעניֹוװ ערעײז ןעװעג ןענײז סָאד .לַעַּב
 .ײז טול ןעװעג זיא ווירּב-סוחי

 ;ןהָיצַמַא ןּופ ןּוז רעד הָׁשֹוי ןּוא ,ךֵלמַי ןּוא ,בֶבֹושמ ןּוא*
 הָיְרׂש ןּופ ןּוז םעד הָיבַשֹוי ןּופ ןּוז רעד אּוהי ןּוא ,לֵאֹוי ןּוא*
 ,הָיְחֹוׁשי ןּוא ,הָבֹוקעַי ןּוא ,יַניֵעֹוילֶא ןּוא* ;ןלַאיׂשַע ןּופ ןּוז םעד
 ָאזיז ןּואיי ;הָיְנּב ןּוא ,לֵאְמיִׂשי ןּוא ,לֵאידַע ןּוא ,הָיָׂשַע ןּוא
 ,הָיְדי ןּופ ןּוז םעד ,ןֹולַא ןּופ ןּוז םעד יִעֹפִש ןּופ ןּוז רעד
 סָאװ עקיזָאדיד=* - ןהָיעַמש ןּופ ןּוז םעד ,ירמש ןּופ ןּוז םעד
 ערעיײז ןיא ןטשריפ ןעװעג ןענײז ,ןעמענ יד טימ ָאד ןעמּוק
 קרַאטש ךיז ןּבָאה רעזיהרעטָאפ ערעײז ןּוא ;תוחּפשמ
 ןּופ גנַאגניַא םּוצ קעװַא ןענייז ײז ןּוא* .טײרּפשרַאפ
 רַאפ גנורעטיפ ןכּוז ּוצ ,לָאט ןּופ חרומ םּוצ ויּב ,רֹודג
 עטּוג ןּוא עטעפ ַא ןענּופעג ןּבָאה יז ןּוא* .ףָאש ערעײז
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 . ,קיאּור ןּוא ,םַארעג ןעװעג זיא דנַאל סָאד ןּוא ,גנורעטיפ
 .ןענייז סָאװ יד ןעװעג ןעניײז םָח ןּופ םורָאװ ;הװלַשּב ןּוא
 ,ָאד ןענייז סָאװ עקיזָאדיד ןּוא* .רעירפ ןסעזעג ןטרָאד
 . ןופ געט יד ןיא ןעמּוקעג ןענייז ,ןעמענ יד טימ ןּבירשרַאפ
 .ערעײז ןגָאלשעג ןּבָאה ןּוא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד הָיקוִחי
 . ,ןענופעג ןטרָאד ךיז ןּבָאה סָאװ םיִנּועְמ יד ןּוא ,ןטלעצעג
 / ןּבָאה ןּוא ,גָאט ןקיטניײה ףיוא זיִּב טסיװרַאפ ײז ןּבָאה ײז ןּוא
 / ןעװעג זיא ןטרָאד םורָאװ ;טרָא רעײז ףיוא טצעזַאּב ךיז
 רעדניק יד ןּופ ,יײז ןּופ ןּוא* .ףָאש ערעײז רַאפ גנורעטיפ
 טרעדנּוה ףניפ ריִעֵׂש גרַאּב םּוצ קעװַא ןענייז ,ןועמש ןּופ
 . ןיז יד ,לַאיווע ןּוא ,הָיִפר ןּוא ,הָירַענ ןּוא ,הָיטלּפ ןּוא ,ןַאמ
 , נַא םעד ןגָאלשעג ןּבָאה יז ןּוא* .סיורַאפ ײז ,ןיִעשִי ןּופ
 . עג ןטרָאד ןענייז ןּוא ,קֵלָמַע ןּופ ּבײלּברעּביא םענענורט
 .גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב יציז ןּבילּב

 םורָאװ--ןלארׂשי ןּופ רוָכֹּב םעד ןבּואר ןּופ ןיז יד ןּוא ה
 -רַאפ טָאה רע זַא רעּבָא ,רוָכּב רעד ןעװעג זיא רע

 הרֹוכּב ןייז זיא ,"רעטָאפ ןייז ןּופ רעגעלעג סָאד טכעווש
 ןּופ ןּוז םעד ףסֹוי ןּופ רעדניק יד ּוצ ןרָאװעג ןּבעגעגקעװַא
 ףיוא ווירּב-סוחי םעד ןיא ןענעכער ּוצ ךיז טינ םגה ,ןלארׂשי
 ירּב ענייז ןגיטשעגרעּבירַא טָאה הדּוהי םורָאװ ;הרֹוכּב רעד
 הרֹוכּב יד רעּבָא ;טשריפ רעד סױרַא זיא םיא ןּופ ןּוא ,רעד
 ןלארׂשי ןּופ רוָכּב םעד ןבּואר ןּופ ןיז יד*--ספסֹוי ןעװעג זיא
 יד* .ימרַּכ ןּוא ,ןֹורצִח ,אּולַּפ ןּוא ,ְךֹונַח :ןעװעג ןענייז
 ,גֹוג ןּוז ןייז ,הָיעַמש ןּוז ןייז :ןעװעג ןענייז ןלֵאֹוי ןּופ רעדניק
 ;לַעַּב ןּוז ןייז ,הָיָאְר ןּוז ןייז ,הָכימ ןּוז ןייז" ;יִעמִש ןּוז ןייז
 רּוׁשַא ןּופ ךלמ רעד רֶסֶנלַּפ-תַגלִּת סָאװ ,הָרָאּב ןּוז ןַײז"
 .םיִנָבּואר יד ןּופ טשריפ רעד ןעװעג זיא רע ;ןּבירטרַאפ טָאה

 .22 ,הל תישארּב עז*
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 קידנסוחי ךיז ,תוחּפשמ ענַײז טול רעדירּב ענַײז ןּואי
 ,לֵאיֵצי טּפױה רעד :ןעװעג ןענייז ,ןטרּוּבעג ערעײז טול !

 ,עַמָש ןּופ ןּוז םעד זָזָע ןּופ ןּוז רעד עַלֶּב ןּוא* ;ּוהָירַכז ןּוא
 ובנ זיּב ,רַעֹורַע ןיא ןסעזעג זיא סָאװ ,ןלָאֹוי ןּופ ןּוז םעד !
 טמּוק עמ ויּב ןסעזעג רע זיא חרזמ ּוצ ןּואי ;ןֹועמ-לַעַּב ןּוא !
 ךיז ןּבָאה יפ ערעײז םורָאװ ;ןָא תֶרּפ ךייט ןּופ ,רּבדמ םּוצ !

 ןלּואָש ןּופ געט יד ןיא ןּוא:י .דָעלִג דנַאל ןיא טרעמרַאפ
 ענעי ןּוא ,םיאירגַה יד טימ המחלמ ַא טכַאמעג ײז ןּבָאה !

 טצעזַאּב ךיז ןּבָאה ײז ןּוא ;טנַאה רעײז ךרּוד ןלַאּפעג ןענַײז
 חרומ ּוצ טנגעג רעצנַאג רעד רעּביא ןטלעצעג ערעיײז ןיא |

 .דָעלִג ןּופ

 ןיא יז ןגעקַא ןסעועג ןענײז דָג ןּופ רעדניק יד ןּוא;י
 רעד םָפָש ןּוא ,טּפױה רעד לֵאֹוי* ;הָכלַס זיּב ןֶשָּב דנַאל
 רעדירּב ערעײז ןּוא-* ;ןֶשָּב ןיא ,טָפָׁש ןּוא ,יַנצי ןּוא ,רעטײװצ
 ,עַבָש ןּוא ,םָלּושמ ןּוא ,לֵאָכימ :רעזײהרעטָאפ ערעײז טול
 ןענייז סָאד:+ .ןּביז-רֶבֵע ןּוא ,ַעיז ןּוא ,ןָּכְעִי ןּוא ,יֵרֹוי ןּוא
 םעד ,חֹורָי ןּופ ןּוז םעד ,ירּוח ןּופ ןּוז םעד לִיַחיבַא ןּופ ןיז יד
 םעד ,יַשישי ןּופ ןּוז םעד ,לֵאָכימ ןּופ ןּוז םעד ,דָעלִג ןּופ ןּוז
 לֵאידבַע ןּופ ןּוז רעד יחַא-* .ןוּוּב ןּופ ןּוז םעד ,ֹודחַי ןּופ ןּוז
 -רעטָאפ ערעײז ןּופ טּפיױה רעד ןעװעג זיא ןינּוג ןּופ ןּוז םעד
 ןיא ןּוא ,ןָׁשָּב ןיא דָע לֵג ןיא ןסעזעג ןענייז ײז ןּוא* .רעזײה

 ןופ רעטרע ענעּפָא עלַא ןיא ןּוא ,טעטשרעטכעט עריא |
 -רַאפ ךיז ןּבָאה עלַא יײז* .ןזָאלסױא ערעײז ײּב ,ןױלּפ
 ןיא ןּוא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד םֶתֹוי ןּופ געט יד ןיא טנכַײצ
 .לארׂשי ןּופ ךלמ םעד םֶעבְרִי ןּופ געט יד

 רעּבלַאה רעד ןּוא ,םידָנ יד ןּוא ,ןבּואר ןּופ רעדניק יד
 ַא ןגָארט סָאװ ןשטנעמ ,ןעגנּוי עשידלעה ןּופ--השנמ טבש
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 -עג ןענייז ןּוא ,ןגיוּב ַא ןענַאּפש ןּוא ,דרעװש ַא ןּוא דליש
 טנזיוט קיצרעפ ןּוא ריפ ןעװעג ןענייז ,המחלמ ןיא טנרעל
 .ליח ןיא סױרַא ןעײג סָאװ קיצכעז ןּוא טרעדנּוה ןּביז ןּוא
 ןּוא ,םיאירגַה יד טימ המחלמ ַא טכַאמעג ןּבָאה ײז ןּואיי
 ןרָאװעג ןפלָאהעג ןעניז ײז ןּוא* .בֶדֹונ ןּוא ,שיפֶנ ןּוא ,רּוטי
 ןענייז יז טימ סָאװ עלַא ןּוא םיאירגַה יד ןּוא ,יײז ןגעקַא
 ןעירשעג ןּבָאה יז םורָאװ ;טנַאה רעײז ןיא ןרָאװעג ןּבעגעג
 -רעד טוָאלעג ךיז טָאה רע ןּוא ,המחלמ רעד ןיא טָאג ּוצ
 / .םיא ףיוא טרעכיזרַאפ ךיז ןּבָאה יז לײװ ,ײז ןּופ ןטעּב
 קיצפופ ןעלמעק ערעײז :יפ ערעײז ןעגנַאפעג ןּבָאה ײז ןּוא'
 ןּוא ,טנזױט קיצפּופ ןּוא טרעדנּוה ײװצ ףָאש ןּוא ,טנזיוט
 .טנויוט טרעדנּוה ןשטנעמ תושפנ ןּוא ,טנזיוט ײװצ ןעלזייא
 יד לײװ ,ענעגָאלשרעד ליפ ןלַאפעג ןענייז סע םורָאװיי
 םעד ףיוא ןסעזעג ןענייז יז ןּוא .טָאג ןּופ ןעוװעג זיא המחלמ
 .תולג םּוצ זיּב ײז ןּופ טרָא

 ןענייז השנמ טבש ןּבלַאה םעד ןּופ רעדניק יד ןּוא
 ןּוא ,רינׂש ןּוא ,ןֹומרֶח-לַעַּב זיּב ןֶׁשָּב ןּופ ,דנַאל ןיא ןסעזעג
 סָאד ןּוא** .טרעמעג ךיז ןּבָאה ײז .ןֹומרֶח גרַאּב םעד
 ןוא ,רֶפֵע :רעזײהרעטָאפ ערעײז ןּופ טײלטּפױה יד ןענייז
 ןוא ,הָיודֹוה ןּוא ,הָימרִי ןּוא ,לֵאירוַע ןּוא ,לַאילָא ןּוא ,יִעׁשִי
 ,ןעמענ טימ ןשטנעמ ,םירֹוּביג עשידלעה ןשטנעמ ,לַאידחַי
 | .רעזײהרעטָאפ ערעײז ןּופ ןטּפױה

 ערעײז ןּופ טָאג םעד ןָא טשלעפעג ןּבָאה ײז ןּואי*
 ןופ רעטעג יד ךָאנ טריפרַאפ ןעװעג ןענייז ןּוא ,ןרעטלע
 ןופ טגיליטרַאפ טָאה טָאג סָאװ ,דנַאל ןּופ רעקלעפ יד
 - םעד טקעװרעד טָאה לארׂשי ןּופ טָאג רעד ןּוא** .ײז רַאפ
 ןּופ טסיײג םעד ןּוא ,רּוׁשַא ןּופ ךלמ םעד לוּפ ןּופ טסייג
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 -רַאפ יז טָאה רע ןּוא ,רּושַא ןּופ ךלמ םעד רָסְנלּפ-תַנלִּת
 טבש ןּבלַאה םעד ןּוא ,םידָג יד ןּוא ,םינֵבּואר יד-ןּבירט!
 ,רֹובָח ןּוא ,חַלחַל ןייק טכַארּבעג יז טָאה רע ןּוא ,השנמ!
 .גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב ,ןָזֹוג ךייט םייּב ןּוא ,ָארָה ןּוא|

 ןיז יד ןּוא= .ירָרמ ןּוא ,תָהק ,ןֹוׁשרִג :ןיִוַל ןּופ ןיז ידיי
 יד ןּוא** .לֵאיוּוע ןּוא ,ןֹורבֶח ןּוא ,רָהצִי ,םָרֹמַע :ןתָהק ןּופ
 יד ןּוא .םירמ ןּוא ,השמ ןּוא ,ןרהַא :ןעמָרמַע ןּופ רעדניק|
 .רֶמָתיֵא ןּוא ,רֶזֶעלֶא ,אּוהיבַא ןּוא ,בֶדָנ :ןענֹרהַא ןּופ ןיז
 .ןַעּושיבַא ןרָאּבעג טָאה סחניּפ ;ןסחניּפ ןרָאּבעג טָאה רֶזָע לָא
 ןרָאּבעג טָאה יקּוּב ןּוא ,ןיקּוּב ןרָאּבעג טָאה ַעּוׁשיבַא ןּואיי
 טָאה הָיחרז ןּוא ,ןהָיחַרז ןרָאּבעג טָאה יווע ןּוא** .ןיזּוע

 הָירַמַא ןּוא ,ןהָירַמַא ןרָאּבעג טָאה תֹויָרמ*י .ןתֹויָרמ ןרָאּבעג
 ,ןקֹודָצ ןרָאּבעג טָאה בּוטיחַא ןּוא** . .ןבּוטיחַא ןרָאּבעג טָאה !
 טָאה ץֵעַמיחַא ןּוא* .ןצַעַמיחַא ןרָאּבעג טָאה קֹודָצ ןּוא

 ןוא* .ןעננֶחֹוי ןרָאּבעג טָאה הָירַוַע ןּוא ,ןהָירַזַצ ןרָאּבעג
 ןעװעג זיא סָאװ רעד זיא סָאד ;ןהָירַוַע ןרָאּבעג טָאה ןָנָחֹוי

 .םִיַלָשּורי ןיא טיוּבעג טָאה המלש סָאװ זיוה םעד ןיא ןהֹּכ ַא |
 . ןרָאּבעג טָאה הָירַמַא ןּוא ,ןהָירַמַא ןרָאּבעג טָאה הָירַזַע ןּואיי !
 קֹודָצ ןּוא ,ןקֹודָצ ןרָאּבעג טָאה בּוטיחַא ןּוא** .ןבוטיחַא !
 ,ןהָיק לֵח ןרָאּבעג טָאה םּולַש ןּוא* .ןעמּולַש ןרָאּבעג טָאה |

 ןרָאּבעג טָאה הָירַוַע ןּוא** .ןהָירַנַע ןרָאּבעג טָאה הָיקלַח ןּוא
 קָדָצֹוהְי ןּוא** .ןקָדֶצֹוהי ןרָאּבעג טָאה הָיָרֹׂש ןּוא ,ןהָיָרׂש !
 ןּוא הדּוהי ןּבירטרַאפ טָאה טָאג ןעװ ,תולג ןיא קעװַא זיא !
 .ןרַצְנדַכּובנ ןּופ טנַאה רעד ךרּוד םִיַלָׁשּורי !
 ןענייז סָאד* .ירָרמ ןּוא ,תֶהֹק ,םֹוׁשרֵג :ןיִוֵל ןּופ ןיידי |

 יד ןּוא* .יִעמִש ןּוא ,ינבִל :ןיז סמֹושרַג ןּופ ןעמענ יד
 ,ןֹורבֶח ןּוא ,רָהצִי ןּוא ,םָרֹמַע :ןעװעג ןענײז ןתֶהק ןּופ ןיז !
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 / סָאד ןוא .ישומ ןּוא ,ילחַמ :ןירְרמ ןּופ ןיז יד+ .לָאיוּוע ןּוא
 .ןרעטלע ערעײז טול יִוֵל ןּופ תוחּפשמ יד ןענייז

 . ;הָמֵז ןּוז ןייז ,תֵחַי ןּוז ןייז ,ינבל ןּוז ןייז :ןעמֹושרַג ןּופ*
 .יַרתַאי ןּוז ןייז ,חַרָז ןּוז ןייז ,ֹודֵצ ןּוז ןייז ,חָאֹוי ןּוז ןייזי

 / ,חַרק ןוז ןייז ,בֶדְנימַע ןּוז ןייז :ןתֶהֹק ןּופ רעדניק ידי

 , ןייו ןּוא ,ףֶסֶיבֶא ןּוז ןייז ןּוא ,הָנְקלֶא ןּוז ןייז* ;ריסַא ןּוז ןַײז
 ; ןּוא ,הָיווע ןּוז ןייז ,לֵאירּוא ןוז ןייז ,תֵחַּת ןּוז ןַײז' ;ריסַא ןּז
 ןוא ,יֵׂשָמַע :ןהָנַקלֶא ןּופ רעדניק יד ןּואי* .לּואָש ןּוז ןייו

  ןיז ןייז :ןהָנְקלֶא ןופ רעדניק יד .הָנָקלֶא ןןואויי ,תֹומיחַא
 ןייז ,םֶחֹורי ןּוז ןַײז ,בָאילָא ןּוז ןַײזי* ;תַחַנ ןּוז ןייז ןּוא ,יַפֹוצ
 ןּוא ,ינׁשַו רוָכֹּב רעד :ןלאּומש ןּופ ןיז יד ןּוא-* .הָנִקלֶא ןּוו
 . ןּוז ןייז ,ינבל ןּוז ןייז ;ילחַמ :ןירָרמ ןּופ רעדניק ידי* | .הָיְבַא
 ןּוז ןייז ,הֶיְנַח ןּוז ןייז ,אָעֹמִש ןּוז ןייז* ;הָוּוע ןּוז ןייז ,יִעֹמֶׁש
 .הָיֶׂשַע

 . םייּב טלעטשעג טָאה דוד סָאװ יד ןענייז סָאד ןּואיי
 / ןעמוקעג זיא ןורָא רעד יוװ םעדכָאנ ,טָאג ןּופ זיוה ןיא ןעגניז
 ןּופ ןּכשִמ םעד .רַאפ טנידעג ןּבָאה יז ןּוא* .ּור ןייז ּוצ
 זיוה סָאד טיוּבעג טָאה המלש ויּב ,גנַאועג טימ דעֹומ-להֹוא

 יד יי =

 יא"

 "אש -

- 4 

 / טול טלעטשעג ךיז ןּבָאה ײז ןּוא ,םִיַלָשּורי ןיא טָאג ןּופ
 יד ןענייז סָאד ןּוא* .טסניד רעײז יײּב גנּונעדרָא רעײז
 ןיז יד ןּופ :ןיז ערעײז טימ ,ןענַאטשעג ןטרָאד ןענייז סָאװ
 / םעד לֵאֹוי ןּופ ןּוז רעד ,רענניז רעד ןְמיֵה :םיתָהק יד ןּופ
 ,םָחֹורי ןּופ ןּוז םעד ,הָנַקלֶא ןּופ ןּוז םעד:? ,לאּומש ןּופ ןּוו

 . ,ףּוצ ןּופ ןּוז םעד*י .ַחֹוּת ןּופ ןּוז םעד ,לָאילָא ןּופ ןּוז םעד
 ,יֵׂשָמַע ןּופ ןּוז םעד ,תַחַמ ןּופ ןּוז םעד ,הָנִקלֶא ןּופ ןּוז םעד
 ,הָירַוַע ןּופ ןּוז םעד ,לֵאֹוי ןּופ ןּוז םעד ,הָנִקלֶא ןּופ ןּוז םעד?י
 - ,ריסַא ןּופ ןּוז םעד ,תֵחַּת ןּופ ןּוז םעד* ,הָינַפצ ןּופ ןּוז םעד
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 ,רָהצִי ןּופ ןּוז םעד** ,חרק ןּופ ןּוז םעד ,ףֶסָיבֶא ןּופ ןּוז םעד /
 .ןלארׂשי ןּופ ןּוז םעד ,יִוֵל ןּופ ןּוז םעד ,תֶהק ןּופ ןּוז םעד |

 ןענַאטשעג זיא סָאװ רעד ןעװעג זיא ףָסֶא רעדּורּב ןייז ןּוא:
 ןּוז םעד ּוהָיכָרְּב ןּופ ןּוז רעד ףֶסֶא :טנַאה רעטכער ןייז ּוצ |
 םעד ,הָיׂשֲעַּב ןּופ ןּוז םעד ,לֵאָכימ ןּופ ןּוז םעד** ,אָעֹמִׁש ןּופ |

 םעד ,חֵרָז ןּופ ןּוז םעד ,ינתֶא ןּופ ןּוז םעד*י ,הָיַּכ לַמ ןּופ ןּוז
 םעד ,הָמִז ןּופ ןּוז םעד ,ןֶתיֵא ןּופ ןּוז םעד?י ,הָיְדַצ ןּופ ןּוז
 םעד ,םֹוׁשרָג ןּופ ןּוז םעד ,תֵחַי ןּופ ןּוז םעד** ,יִעמִש ןּופ ןּוז |

 ,ירָרמ ןּופ רעדניק יד רעדירּב ערעײז ןּוא* .ןיִוֵל ןּופ ןּוז
 ןוז םעד ישיק ןּופ ןּוז רעד ןֶתיֵא :טייז רעקניל רעד ףיוא !
 םעד ,הָיבַשַח ןּופ ןּוז םעד** ,ךּולַמ ןּופ ןּוז.םעד ,ידבַע ןּופ !
 ,יצמַא ןּופ ןּוז םעד*! ,הָיקלִח ןּופ ןּוז םעד ,הָיצמַא ןּופ ןּוז !

 ,ילחַמ ןּופ ןּוז םעד** ,רָמָש ןּופ ןּוז םעד ,ינְּב ןּופ ןּוז םעד
 .ןיִוַל ןּופ ןּוז םעד ,ירָרמ ןּופ ןּוז םעד ,ישּומ ןּופ ןּוז םעד
 ּוצ ןּבעגעגּפָא ןעװעג ןענייז םִַיול יד רעדירּב ערעייז ןּוא
 - .זיוה סטָאג ןּופ ןּכשִמ םעד ןּופ טסניד ןצנַאג םעד
 ףיוא טפמעדעג ןּבָאה רעדניק עניײז ןּוא ןרהַא ןּוא= = |
 רַאפ חּבומ םעד ףיוא ןּוא רעפּפָאדנַארּב רַאפ חּבומ םעד !
 . ןּופ טעּברַא רעדעװטעי רַאפ ןעװעג ןענייז יז ;ךיורײװ !
 ,לארׂשי ףיוא ןייז ּוצ רּפכמ ףיוא ןוא ,םישדקייַשדק םעד |

 .ןלױפַאּב טָאה טָאג ןּופ טכענק רעד השמ סָאװ ץלַא טול
 ןייז ,רֶזָעלֶא ןּוז ןייז :ןרהַא ןּופ רעדניק יד ןענייז סָאד ןּוא*
 ןייז ,יזּוע ןּוז ןייז ,יקּוּב ןּוז ןייז* ;ַעּוׁשיבַא ןּוז ןייז ,סחניּפ ןּוז
 ;בּוטיחַא ןּוז ןייז ,הָירַמַא ןּוז ןַײז ,תֹויָרמ ןּוז ןַײזיי ;הָיחַרז ןּוז !

 | .ץֵעַמיחַא ןּוז ןייז ,קֹודָצ ןּוז ןייוי*
 ערעיײז טול רעטרעניֹוװ ערעײז ןעװעג ןענייז סָאד ןּוא= = |

 ןרהַא ןּופ רעדניק יד ּוצ :קרַאמעג רעײז ןיא רעפרעדרעגַאל
 ןעװעג זיא סרעיײז לײװ ,םיּתָהק יד ןּופ החּפשמ רעד ןּופ
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 ןיא ןֹורבֶח ןּבעגעג ןעמ טָאה ײז* ,לרֹוג ןרעטשרע רעדנ
 .ריא םּורַא דנּור רעצעלּפ עירפ עריא טימ הדּוהי דנַאל
 רעפרעד עריא ןּוא טָאטש רעד ןּופ דלעפ סָאד רעּבָאיי
 יד ּוצ ןּוא* .ןהָנּופי ןּופ ןּוז םעד בֵלָּכ ּוצ ןּבעגעג ןעמ טָאה
 ,גנּונירטנַא ןּופ טעטש יד ןּבעגעג ןעמ טָאה ןרהַא ןּופ רעדניק
 ןּוא ,ריּתַי ןּוא ,רעצעלּפ עיירפ עריא טימ הָנבַל ןּוא ,ןֹורבָח
 עריא טימ ןליח ןּוא* ;רעצעלּפ עיירפ עריא טימ ַצֹומּתׁשֶא
 ןוא=* ;רעצעלּפ עירפ עריא טימ ריבד ,רעצעלּפ עיירפ
 עריא טימ שְמָשיתיֵּב ןּוא ,רעצעלּפ עיירפ עריא טימ ןֶשֶע
 עריא טימ עַבֶנ :ןימינּב טבש ןּופ ןּוא* .רעצעלּפ עיירפ
 ,רעצעלּפ עיירפ עריא טימ תֶמֵלֶע ןּוא ,רעצעלּפ עירפ
 ,טעטש ערעײזעלַא .רעצעלּפ עיירפ עריא טימ תֹותְנַע ןּוא
 .תוחּפשמ ערעײז טול ,טעטש ןציײרד

 רעד ןּופ ,תֶהק ןּופ רעדניק עקירעּביא יד רַאפ ןּוא+*
 ּבלַאה ןּופ ,טבש ןּבלַאה םעד ןּופ ,טבש םעד ןּופ החּפשמ
 ןופ רעדניק יד רַאפ ןּוא= .טעטש ןעצ ,לרֹוג טול ,השנמ
 ןּופ ןּוא ,רָכָׂשֹׂשִי טבש ןֹופ ,תוחּפשמ ערעײז טול םֹוׁשרָנ
 ,ןֶשָּב ןיא השנמ טבש ןּופ ןּוא ,ילּתפנ טבש ןּופ ןּוא ,רשָא טבש
 ערעײז טול ירָרמ ןּופ רעדניק יד רַאפי* .טעטש ןצײרד
 טבש ןּופ ןּוא ,דָג טבש ןּופ ןּוא ,ןבּואר טבש ןּופ ,תוחּפשמ
 .טעטש ףלעװצ ,לרֹוג טול ,ןּולּובז

 םַײול יד ּוצ ןּבעגעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא+
 ןּבָאה יז ןּוא"* .רעצעלּפ עיירפ ערעײז טימ טעטש יד
 ,הדּוהי ןּופ רעדניק יד ןּופ טבש םעד ןּופ ,לרֹוג טול ןּבעגעג
 םעד ןּופ ןּוא ,ןועמש ןּופ רעדניק יד ןּופ טבש םעד ןּופ ןּוא
 עמ סָאװ טעטש עקיזָאדיד ,ןימינּב ןּופ רעדניק יד ןּופ טבש
 .ןעמענ יד טימ ןָא ָאד טּפּור

 תָהֹק ןּופ רעדניק יד ןּופ תוחּפשמ יד ןּופ לײט ןּוא*י
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 .םירפא טבש ןּופ קרַאמעג רעײז ןּופ טעטש יד טַאהעג ןּבָאה
 טימ םָכש ,גנּונירטנַא ןּופ טעטש יד ןּבעגעג ײז טָאה עמ ןּוא**
 טימ רֶזָג ןוא ,םירפא גרַאּב ןפיוא רעצעלּפ עיירפ עריא
 עירפ עריא טימ םָעמקַי ןּוא* ;רעצעלּפ עיירפ עריא
 .רעצעלּפ עיירפ עריא טימ ןֹורֹוח-תיֵּב ןּוא ,רעצעלּפ
 טימ ןֹומְר-תַג ןּוא ,רעצעלּפ עיירפ עריא טימ ןֹולְיַא ןּוא+
 :השנמ טבש ןּבלַאה םעד ןּופ ןּוא* .רעצעלּפ עיירפ עריא
 עיירפ עריא טימ םֶעֹלִּב ןּוא ,רעצעלּפ עיירפ עריא טימ רַנָע
 ןּופ רעדניק עקירעּביא יד ןּופ החּפשמ רעד רַאפ ,רעצעלּפ

 .תֶהֹק
 ןופ החּפשמ רעד ןּופ ,םֹוׁשרֵג ןּופ רעדניק יד רַאפ**

 עיירפ עריא טימ ןֶשָּב ןיא ןְלֹוג :השנמ טבש ןּבלַאה םעד
 ןוא* .רעצעלּפ עיירפ עריא טימ תֹורָּתשַע ןּוא ,רעצעלּפ
 תַרבָד ,רעצעלּפ עיירפ עריא טימ שֶדְק :רֶכָׂשׂשִי טבש ןּופ
 עיירפ עריא טימ תֹומאָר ןּוא* .רעצעלּפ עיירפ עריא טימ
 ןּופ ןּוא* .רעצעלּפ עיירפ עריא טימ םַנָע ןּוא ,רעצעלּפ
 ןֹודבַע ןּוא ,רעצעלּפ עיײרפ עריא טימ לָׁשֶמ :רשֶא טבש
 עיירפ עריא טימ קֹוקּוח ןּוא* .רעצעלּפ עיירפ עריא טימ
 ןּופ ןּוא* .רעצעלּפ עיירפ עריא טימ בֹוחר ןּוא ,רעצעלּפ
 ,רעצעלּפ עיירפ עריא טימ לילָנ ןיא ׁשָדֹק :ילּתפנ טבש
 עריא טימ םִיַתָירְק ןּוא ,רעצעלּפ עיירפ עריא טימ ןֹומַח ןּוא
 .רעצעלּפ עיירפ

 טבש ןּופ ,ירָרמ ןּופ רעדניק יד ,עקירעּביא יד רַאפי*
 עריא טימ רֹובָּת ,רעצעלּפ עיירפ עריא טימ ֹונֹומַר :ןּולּובו
 ּוצ ,ֹוחירי יּב ןדרַי טײז רענעי ןּופ ןּוא= .רעצעלּפ עיירפ
 עריא טימ רּבדמ ןיא רָצָּב :ןבואר טבש ןּופ ,ןדרַי ןּופ חרזמ
 ןּואי* :רעצעלּפ עיירפ עריא טימ ץֵהַי ןּוא ,רעצעלּפ עיירפ
 עריא טימ תַעַפיֵמ ןּוא ,רעצעלּפ עיירפ עריא טימ תֹומדֹק
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  טימ דָעֹלִג ןיא תֹומאָר :דָנ טבש ןּופ ןּוא* .רעצעלּפ עיירפ
  -עלפ עיירפ עריא טימ םִיַנחַמ ןּוא ,רעצעלּפ עיירפ עריא
 . ריַזְעַי ןּוא ,רעצעלּפ עיירפ עריא טימ ןֹוּבשֶח ןּוא* ;רעצ
 .רעצעלּפ עיירפ עריא טימ

 / ןּוא ,עָלֹוּת :ןעװעג ןענייז רֶכָׂשֹׂשִי ןופ ןיז יד ןּופ ןּוי }{
 :ןעֶלֹוּת ןּופ ןיז יד ןּוא* .ריפ-ֹורמש ןּוא ,בּוׁשָי ,הָאּוּפ

 ,לאּומש ןּוא ,םֶׂשֹבָי ןּוא ,ימחַי ןּוא ,לָאירי ןּוא ,הָיָפר ןּוא ,יווע
 ערעײז טיול--עֶלֹוּת ןּופ--רעזייהרעטָאפ ערעײז ןּופ ןטּפױה
 ןופ געט יד ןיא לָאצ רעיײז .םירֹוּביג עשידלעה ,ןטרּוּבעג
 נּוה סקעז ןּוא טנזיוט קיצנַאװצ ןּוא ײװצ ןעװעג זיא ןדוד
 יד ןּוא ;הָיחַרזִי :ןעװעג ןענײז ןיזּוע ןּופ ןיז יד ןּוא* .טרעד
 ;ףניפ--הָיִׁשְי ,לֵאֹוי ןּוא ,הָידַבֹוע ןּוא ,לֵאָכיִמ :ןהָיחַרוִי ןּופ ןיז
 ערעייז טול ,טרעהעג ןּבָאה ײז ּוצ ןּוא* .ןטּפױה עלַא
 ,ליח-נירק תונחמ ,רעזײהרעטָאפ ערעײז טול ,ןטרּוּבעג
 ליפ טַאהעג ןּבָאה יז םורָאװ ;טנזױט קיסיײרד ןּוא סקעז
 תוחּפשמ עלַא ןּופ רעדירּב ערעײז ןּוא* .ןיז ןּוא רעּבײװ
 ןיא ,שינעכיײצרַאפ רעיײז-םירֹוּביג עשידלעה ,רֶכָׂשֹׂשִי ןּופ
 .טנזיוט קיצכַא ןּוא ןּביז :ןעמעלַא

 ןּואי .יירד--לֵאֵעידי ןּוא ,רֶכָּב ןּוא ,עַלְּב :ןענימינּב ןּופ*
 ,תֹומירי ןּוא ,לָאיווע ןּוא ,יווע ןּוא ,ןֹוּבצֶא :ןעלְּב ןּופ ןיז יד
 עשידלעה ,רעוײהרעטָאּפ ןּופ ןטּפױה ,ףניפ--יריִע ןּוא
 טנזיוט קיצנַאװצ ןּוא ײװצ :שינעכייצרַאפ רעײז ןּוא ;םירֹוּבינ
 ןוא ,הָרימז :ןרָכָּב ןּופ ןיז יד ןּוא* .קיסיײרד ןּוא ריפ ןּוא
 ןוא ,תֹומַרְי ןּוא ,ירמֶצ ןּוא ,יַניֵעֹוילֶא ןּוא ,רֶזֶעילֶא ןּוא ,ׁשָעֹוי
 ןיז יד ןעװעג ןענַײז עלַא יד ;תֶמֶלָע ןּוא ,תֹותָנַע ןּוא ,הָיְבַא
 ,ןטרּוּבעג ערעײז טול שינעכײצרַאפ רעיײז ןּוא" .ןרָכָּב ןּופ
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 עשידלעה ,רעויהרעטָאפ ערעיײז ןּופ ןטּפיױה יד טיולי
 ןיז יד ןּוא* .טרעדנוה ײװצ ןּוא טנזיוט קיצנַאװצ :םִירֹוּבינ
 ,ןימינּב ןּוא ,שּועָי :ןענָהלִּב ןּופ ןיז יד ןּוא ;ןָהלִּב :ןלַאַעידי ןּופ
 .רֵחַׂשיחַא ןּוא ,שישרַּת ןּוא ,ןָתיֵז ןּוא ,הָנֲעַנּכ ןּוא ,דּוהַא ןּוא
 יד טױל לֵאֵעידי ןּופ רעדניק יד ןעװעג ןענייז עלַא ידי
 ןצעּביז ,םירֹוּביג עשידלעה ,רעזײהרעטָאּפ יד ןּופ ןטּפױה
 ףיוא ליח ןיא סױרַא ןעײג סָאװ טרעדנּוה ײװצ ןּוא טנזיוט'
 ;ןריִע ןּופ ןיז יד ,םיּפּוח ןּוא ,םיּפּוש ּוצרעד* .המחלמ
 .ןרַחַא ןּופ ןּוז רעד ,םֵׁשּוח

 ןּוא ,רֶצֵי ןּוא ,ינוג ןּוא ,לָאיצחַי :ןילּתפנ ןּופ ןיז ידי = |
 .ןהָהלִּב ןופ רעדניק יד ,םּולַשי

 "עג טָאה ןּבײװ ןייזנ סָאװ לָאירׂשַא :ןהשנמ ןּופ ןיז יד:* -
 םעד ריכָמ ןְרָאּבעג טָאה ּבײװסּפעק עשימרַא ןייז-ןרָאּב

 ןופ ּביװ ַא ןעמּונעג טָאה ריכָמ ןּוא* ;דָעלִג ןּופ רעטָאפ |
 זיא רעטסעװש רעיײז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא ,םיּפּוש ןּוא םיּפּוח
 ;דָחֹפִלצ ןעװעג זיא ןטײװצ ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא-הָכֵעַמ ןעװעג

 ר: 2

 בײװ יד הָכֲעַמ ןּואי* .רעטכעט טַאהעג טָאה דָחפְלצ ןּוא |
 ןעמָאנ ןייז ןפּורעג טָאה יז ןּוא ,ןּוז ַא ןרָאּבעג טָאה ןריכָמ ןּוּפ
 ןּוא ,ׁשֶרָש ןעװעג זיא רעדּורּב ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא ;שֶרָּפ !
 ןופ ןיז יד ןּואי .םָקָר ןּוא ,םָלּוא ןעװעג ןענייז ןיז ענייז !

 ןופ ןּוז םעד דָעלִג ןּופ רעדניק יד ןענייז סָאד ,ןָדּב :ןעמָלּוא
 תֶכָלֹומַה רעטסעװש ןייז ןּוא:* .ןהשנמ ןּופ ןּוז םעד ,ריכָמ
 ןוא:* .ןהָלחַמ ןּוא ,ןרָזָעיבַא ןּוא ,ןדֹוהשיא ןרָאּבעג טָאה
 ,יחקָל ןּוא ,םֶכָש ןּוא ,ןִיחַא :ןעװעג ןעניײז ןעדימש ןּופ ןיז יד
 .םֶעינַא ןּוא

 ןע װעג זיא ןּוז ןייז ןּוא--חַלֶתּוש :ןעמירפא ןּופ ןיז יד ןּוא*י
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 ;תַחַּת ןּוז ןייז ןּוא ,הָדָעלָא ןּוז ןייז ןּוא ,תֵחַּת ןּוז ןייז ןּוא ,דֶרָּב
 .דָעלָא ןּוא ,רֶזָע ןּוא--חַלֶתּוׁש ןּוז ןייז ןּוא ,דָבָז ןּוז ןייז ןּוא:
 ןּבָאה דנַאל ןּופ ענערָאּבעגניַא יד ,תַג ןּופ ןשטנעמ יד ןּוא
 ןעמענוצקעװַא טרעדינעגּפָארַא ןּבָאה יז לײװ ,טעגרהעג יז
 טרעורטעג טָאה םירפא רעטָאפ רעײז ןּוא* .יפ ערעייז
 .ןטסײרט םיא ןעמּוקעג ןענייז רעדירּב ענייז ןּוא ,געט ליפ
 קידעגָארט זיא יז ןּוא ,ּבײװ ןייז ּוצ ןעמוקעג זיא רע ןּואי
 ןייז ןפּורעג טָאה רע ןּוא ,ןּוז ַא ןרָאּבעג טָאה ןּוא ,ןרָאװעג
 .זיוה ןייז 8 ןעשענ זיא יקילגמּוא ןַא לײװ הֶָעיִרּב ןעמָאנ

 ךוא ןּוא .עטשרעּביױא יד ןּוא עטשרעטנוא יד ,ןֹורֹוחתיִּב
 ןייז ןּוא ,ףָשָר ןּוא ,חַּפָר ןעװעג זיא ןּוז ןייז ןּוא* .הָרֲאָׁש
 ,דּוהימַע ןּוז ןייז ,ןָדְעַל ןּוז ןייז* ;ןֵחַּת ןּוז ןייז ןּוא ,חַלֶּת ןּוו
 רעײז ןּוא= .ַעּוׁשֹוהי ןּוז ןייז ,ןּונ ןּוז ןייויי ;עֶמָׁשילָא ןּוז ןייז
 טימ לֵא-תיֵּב ןעװעג זיא רעטרעניֹוװ ערעײז ןּוא םּוטנגײא
 ברעמ ּוצ ןּוא ,ןֶרֵעַנ ,חרומ ּוצ ןּוא ,טעטשרעטכעט עריא
 -כעט עריא טימ םֶכש ןּוא ,טעטשרעטכעט עריא טימ רֶזְג
 ןּבעל ןּוא* .טעטשרעטכעט עריא טימ הֶיַע ויִּב ,טעטשרעט
  ,טעטשרעטכעט עריא טימ ןָאֶש-תיֵּב ,השנמ ןּופ רעדניק יד
 -רעטכעט עריא טימ ֹודְנמ ,טעטשרעטכעט עריא טימ ְךְנֲעַּת
 ןענייז עקיזָאדיד ןיא .טעטשרעטכעט עריא טימ רֹוד ,טעטש
 .ןלארׂשי ןּופ ןּוז םעד ףסֹוי ןּופ רעדניק יד ןסעזעג

 ,יִוׁשְי ןּוא ,הָוׁשִי ןּוא ,הָנמִי :ןרשָא ןּופ רעדניק יד
 ןּופ ןיז יד ןּוא** .חַרָׂש רעטסעװש רעײז ןּוא ,הָעירּב ןּוא
 ןופ רעטָאפ רעד זיא סָאד ,לָאיּכלַמ ןּוא ,רָבָח :ןהָעירּב
 ןּוא ,ןרֵמֹוש ןּוא ,ןטֵלפַי ןרָאּבעג טָאה רֶבָח ןּוא** .תֶיָורּב
 ןופ ןיז יד ןוא* ןאָעיש רעטסעװש רעײז ןּוא ,ןעמָתֹוח

 .קילגמוא ןַא ןיא ,הָעָרְב :טסקעט ןיא א
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 סָאד .תֶוׁשַע ןּוא ,לָהמִּב ןּוא ,ְךֵסֶּפ :ןעװעג ןענײז ןטְלפַי
 ןּוא ,יחַא :ןרָמָש ןּופ ןיז יד ןּוא* .ןטְלפַי ןּופ ןיז יד ןענַײז
 רעדּורּב ןייז ןּופ ןיז יד ןּוא** .םֶרַא ןּוא ,הָּבּוח ןּוא ,הָנהָר
 ןופ ןיז יד** .לֶמָצ ןּוא ,ׁשֶלַש ןּוא ,עֶנמִי ןּוא ,חַפֹוצ :ןעמָלַה
 ;הָרמַי ןּוא ,ירַּב ןּוא ,לֶעּוש ןּוא ,רֶפָנרַח ןּוא ,ַחּוס :ןחַפֹוצ
 .ָארַאּב ןּוא ,ןָרתִי ןּוא ,הָׁשֹלׁש ןּוא ,ָאמַש ןּוא ,דֹוה ןּוא ,רָצָּבַי
 יד ןּוא*י .ָארַא ןּוא ,ָאּפסִּפ ןּוא ,הָנּופי :ןרָתָי ןּופ ןיז יד ןּוא-*
 ןענייז עלַא יד* .ָאיצר ןּוא ,לֵאינַח ןּוא ,חַרָא :ןָאלּוע ןּופ ןיז
 ,רעוײהרעטָאפ יד ןּופ ןטּפיױה ,רשֶא ןּופ רעדניק יד ןעװעג
 רעײז ןּוא ;ןטשריפרעּביוא ,םירֹוּביג עשידלעה ענעּבילקעג
 ןּוא סקעז :לָאצ רעייז--המחלמ רַאפ ליח ןיא שינעכייצרַאפ
 .ןַאמ טנזיוט קיצנַאװצ

 םעד לָּבשַא ,רוָכּב ןייז עַלְּב ןרָאּבעג טָאה ןימינּב ןוא* ה
 ,ןטריפ םעד הָחֹונּי ;ןטירד םעד חַרחַא ןּוא ,ןטײװצ

 ,רָדַא :ןיז טַאהעג טָאה עַלֶּב ןּוא* .ןטפניפ םעד ָאפָר ןּוא
 ;ַחֹוחַא ןּוא ,ןָמֲעַנ ןּוא ,ַעּושיבַא ןּוא* ;דּוהיבַא ןּוא ,ָארַג ןּוא

 ןּופ ןיז יד ןענייז סָאד ןּוא" .םָרּוח ןּוא ,ןְפּופש ןּוא ,ָארַג ןּוא* !
 רעזײהרעטָאפ ןּופ ןטּפױה ןעוועג ןענייז עקיזָאדיד-:ןדּוחַא |
 ןייק ןּבירטרַאפ ײז טָאה עמ ןּוא ,עַבָנ ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןּופ |
 ןּבירטרַאפ יז ןּבָאה יז ,ָארַג ןּוא ,הָיְחַא ןּוא ,ןָמֵעַנ ןּואי ;תַחַנְמ !
 טָאה םִיַרחַש ןּוא* .ןדּוחיחַא ןּוא ,ןָאזּוע ןרָאּבעג טָאה רע- |

 טָאה רע יװ םעדכָאנ ,בָאֹומ ןּופ דלעפ ןיא רעדניק טַאהעג
 ןוא" .ָארֲעַּב ןּוא ,םישוח ,רעּבײװ ענייז-טקישעגקעװַא ײז !
 ןּוא ,ןָאיבִצ ןּוא ,ןבֶבֹוי :ןשֶדֹוח ּבײװ ןייז טימ טַאהעג טָאה רע
 .ןהָמרִמ ןּוא ,ןהָיכָׂש ןּוא ,ןצּועְי ןּואי* ;ןעמָּכלַמ ןּוא ,ןָאשימ |
 ןּואי* .רעזײהרעטָאפ ןּופ ןטּפיױה-ךיז ענַײז ןעװעג ןענייז סָאד !
 .ןלַעַּפלָא ןּוא ,ןבּוטיבַא טַאהעג רע טָאה ןעמישּוח טימ
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 . ,רָמָש ןּוא ,םָעשִמ ןּוא ,רֶבֵע :ןלַעַּפלֶא ןּופ ןיז יד ןּואי*
 . ;טעטשרעטכעט עריא טימ דֹול ןּוא ,ֹונֹוא טיוּבעג טָאה סָאװ
 / יד ןּופ ןטּפיױה ןעװעג ןענַײז סָאװ ,עַמָש ןּוא ,הָעירּב ןּוא*
 . ןּבָאה סָאװ יד ,ןֹולָיַא ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןּופ רעזייהרעטָאפ

  ןּוא ,קֵׂשָש ,ֹיחַא ןּוא= .תַנ ןּופ רעניֹוװַאּב יד טגָאירַאפ
 . ןּוא ,לֵאָכיִמ ןּוא:" ,רֶדָע ןּוא ,דֶרֵע ןּוא ,הָידַבז ןּוא* ,תֹומָרי
  ןּואי* .ןהָעירּב ןּופ ןיז יד ןעװעג ןעניײז ,ָאחֹוי ןּוא ,הָּפׁשִי
 ןּוא ,יֵרמשִי ןּוא:* ,רָבָח ןּוא ,יקוַח ןּוא ,םָלּושמ ןּוא ,הָידַבו
 ןואי* .ןלַעַּפלֶא ןּופ ןיז יד ןעװעג ןענייז ,בֶבֹוי ןּוא ,הָאילוִי
 ןּוא ,יַתֹלִצ ןּוא ,יַניֵעילֶא ןּוא** ,ידבַו ןּוא ,ירכִז ןּוא ,םיִקָי
 ןעװעג ןענייז ,תָרמִש ןּוא ,הָיָארּב ןּוא ,הָיְדַע ןּוא*: ,לַאילָא
 ןוא= ,לַאילָא ןּוא ,רֶּבִצ ןּוא ,ןָּפׁשִי ןּוא** .ןיִעמִַש ןּופ ןיז יד
 ןוא ,םָליֵע ןּוא ,הָינַנַה ןּוא= ,ןֶנָח ןּוא ,ירכִז ןּוא ,ןֹודבַע
 ןופ ןיז יד ןעװעג ןענייז ,לַאּונּפ ןּוא ,הָידפִי ןיוא** .הָיִתֹותנַע
 ,הָישְרעַי ןּוא* ,הָילַתַע ןּוא ,הָירַחש ןּוא ,יַרשמַש ןּוא** .ןקַשָש
 .ןעמָחֹורי ןּופ ןיז יד ןעװעג ןענײז ,ירכז ןּוא ,הָילַא ןּוא
 טיול--רעזייהרעטָאפ ןּופ ןטּפיױה ןעװעג ןענייז עקיזָאדידי*
 ןיא ןסעזעג ןענייז עקיזָאדיד .ןטּפיוה ןטרּוּבעג ערעײז
 : .םִיַלָשּורי

 ,יזֹועְבִג ןּופ רעטָאפ רעד :ןסעועג ןענייז ןֹועְבִג ןיא ןּואיי
 ןייז ןּוא** ;הָכֲעַמ ןעװעג זיא ּבײװ ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד סָאװ

 א == +=

 ,לַעַּב ןּוא ,שיק ןּוא ,רּוצ ןּוא ,ןֹוד בֵע ןּוז רענערָאּבעגטשרע
 טָאה תֹולקִמ ןּוא** .רָכְו ןּוא ,ֹויחַא ןּוא ,רֹודג ןּוא*י ;בֶדָנ ןּוא
 ןענייז רעדירּב ערעײז טימ ךיוא ײז ןּוא .ןהָאמִש ןרָאּבעג
 .רעדירּב ערעײז ןגעקַא ,םִיַלָשּורי ןיא ןסעזעג

 ןרָאּבעג טָאה שיק ןּוא ,ןשיק ןרָאּבעג טָאה רַנ ןּוא**
 ,ןַעּושייּכלַמ ןּוא ,ןענָתָנֹוי ןרָאּבעג טָאה לּואָש ןּוא ,ןלּואָש
 ןעװעג זיא ןּוז סנֶתָנֹוי ןּוא** .ןלַעַּבשֶא ןּוא ,ןבָדָניבַא ןּוא

 ,35 ,ט עז א
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 יד ןּוא* .ןהָכימ ןרָאּבעג טָאה לַעַּב-בירמ ןּוא ;לַעַּב-בירמ !
 ןוא ,ַעֵראַּת ןּוא ,ְךֶלֶמ ןּוא ,ןֹותיּפ :ןעװעג ןענייז ןהָכימ ןּופ ןיז !

 טָאה הֵדֵעֹוהי ןּוא ;ןהָדַעֹוהְי ןרָאּבעג טָאה זָחֶא ןּוא** .זָחָא
 -עג טָאה ירמז ןּוא ;ןירמז ןּוא ,ןתֶוָמוַע ןּוא ,ןתֶמָלֶע ןרָאּבעג !
 זיא ןּוז ןייז ;ןאָענְּב ןרָאּבעג טָאה ָאצֹומ ןּוא" -.ןָאצֹומ ןרָאּב |

 טָאה לֵצֶא ןּוא* .לֵצָא ןּוז ןייז ,הָׂשָעלֶא ןּוז ןײז ,הָפָר ןעוװעג !
 ,םקִירוַע :ןעמענ ערעיײז ןענייז סָאד ןּוא ,ןיז סקעז טַאהעג |

 .ןָנח ןּוא ,הָידַבֹוע ןּוא ,הָירַעש ןּוא ,לאֵעְמׁשִי ןּוא ,ּורכֹוּב !
 ןייז ןּופ ןיז יד ןּוא .ןלָצֶא ןּופ ןיז יד ןעװעג ןענייז עלַא יד |

 ןּוא ,רעטַײװצ רעד שּועְי ,רוָכּב ןייז םָלּוא :ןקָשָע רעדּורּב
 ןענייז ןעמָלּוא ןּופ ןיז יד ןּוא= .רעטירד רעד טְלָּפילֶא
 ײז ןּוא ;רענַאּפשנגיױּב ,םירֹוּביג עשידלעה ןשטנעמ ןעװעג

 קסדניו | ָאה | וא טרעדנוה--רעדניקסדניק ןּוא רעדניק ליפ טַאהעג ןּבָאה |
 .ןימינּב ןּופ רעדניק יד ןּופ ןעװעג ןענַיז עלַא יד .קיצפּופ

 ןענייז יז ןּוא ,טנכיײצרַאפ ךיז ןּבָאה לארׂשי ץנַאג ןּוא* ט-

 הדּוהי ןּוא .לארׂשי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ךּוּב ןיא ןּבירשרַאפ
 .גנושלעפ רעײז רַאפ לבָּב ןייק ןרָאװעג ןּבירטרַאפ זיא

 רעײז ףיוא טצעזַאּב עטשרע יד ךיז ןּבָאה סָאװ יד ןּואי |
 ,םינהֹּכ יד ,לארׂשי ,ןעװעג ןענייז ,טעטש ערעיײז ןיא םּוטנגײא

 ןסעזעג ןעניז םִיַלָשּורי ןיא ןּוא" .םיניתנ יד ןּוא ,םיִיַול יד !
 הימינּבףופ רעדניק יד ןופ-ןא הההנהיןופ רעדעקיד ןב

 ןּופ ןּוז רעד יַתּוע* :השנמ ןּוא םירפא ןּופ רעדניק יד ןּופ ןּוא
 ןּופ ןּוז םעד ,ןירמַא ןּופ ןּוז םעד ,ירמָע ןּופ ןּוז םעד דּוהימַע
 יד ןּופ ןּוא* .ןהדּוהי ןּופ ןּוז םעד ץֶרֶּפ ןּופ ןיז יד ןּופ ,ןינָּב

 ניק יד ןּופ ןּוא* .ןיז עניז ןּוא ,רוָכֹּב רעד הָיֶׂשַע :םינֹוליש |
 טרעדנּוה סקעז ,רעדירּב ערעײז ןּוא ,לֵאּועִי :חַרָז ןּופ רעד -
 רעד אּולַס :ןימינּב ןּופ רעדניק יד ןּופ ןּואי .קיצנַײנ ןּוא |
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 ;ןהָאּונסַה ןּופ ןּוז םעד ,הָיוַדֹוה ןּופ ןּוז םעד םָלּושמ ןּופ ןּוז
 יזּוע ןּופ ןּוז רעד הָלֵא ןּוא ,ןעמָחֹורי ןּופ ןּוז רעד הָינבִי ןּוא*
 םעד הָיטַּפש ןּופ ןּוז רעד םָלּושמ ןּוא ,ןירכִמ ןּופ ןּוז םעד
 רעדירּב ערעײז ןּוא* ;ןהָיַנבִי ןּופ ןּוז םעד ,לֵאּועְר ןּופ ןּוז
 .קיצפּופ ןּוא סקעז ןּוא טרעדנוה ןיינ ,ןטרּוּבעג ערעײז טול
 רעזײהרעטָאפ ןּופ ןטּפױה ןעװעג ןענייז רענעמ עלַא יד
 .רעזיהרעטָאּפ ערעײז טול

 ןּוא:: ;ןיכִי ןּוא ,בירָיֹוהְי ןּוא ,הָיְעדי :םינהּכ יד ןּופ ןּוא:"
 ןּופ ןּוז םעד ,םָלּושמ ןּופ ןּוז םעד הָיק לֵח ןּופ ןּוז רעד הָירַזַע
 טשריפ רעד ,בּוטיחַא ןּופ ןּוז םעד ,תֹויָרמ ןּופ ןּוז םעד ,קֹודָצ
 ןּופ ןּוז םעד םֶחֹורי ןּופ ןּוז רעד הָיְדַע ןּוא* ;זיוה סטָאג ןּופ
 לֵאידַע ןּופ ןּוז רעד יֵׂשְעַמ ןּוא ,ןהָיּכ לַמ ןּופ ןּוז םעד ,רּוחשַּפ
 ןּופ ןּוז םעד ,םָלּושמ ןּופ ןּוז םעד ,הָרָוחַי ןּופ ןּוז םעד
 ןטּפױה ,רעדירּב ערעײז ןּוא:* ;ןרַמָא ןּופ ןּוז םעד ,תימַלַשמ
 ןּוא טרעדנּוה ןּביז ןּוא טנזיוט ,רעזײהרעטָאפ ערעײז ןּופ
 סטָאג ןּופ טעּברַאטסניד רעד רַאפ טײל עכַאלגױט קיצכעז
 .זיוה

 ןּוז םעד בּוׁשַח ןּופ ןּוז רעד הָיעַמש :םַײול יד ןּופ ןּוא;+
 ;ירָרמ ןּופ רעדניק יד ןּופ ,ןהָיבַשַח ןּופ ןּוז םעד ,םקירזַע ןּופ
 ָאכימ ןּופ ןּוז רעד הָינַּתַמ ןּוא ,לָלָג ןּוא ,ׁשֶרָח ,רֹקַּבִקַּב ןּוא**
 ןוז רעד הָידַבֹוע ןּוא-* ;ןפֶסָא ןּופ ןּוז םעד ,ירכז ןּופ ןּוז םעד
 ןוא ,ןענּותּודי ןּופ ןּוז םעד ,לָלֶג ןּופ ןּוז םעד הָיעַמש ןּופ
 זיא סָאװ ,ןהָנַקלֶא ןּופ ןּוז םעד ָאסָא ןּופ ןּוז רעד הָיכְרָּב
 .םיתָפֹוטנ יד ןּופ רעפרעד יד ןיא ןסעועג

 ןּוא ,בּוקַע ןּוא ,םּולַש :ןעװעג ןענייז טײלרעױט יד ןּואיי
 רעד ןעװעג זיא םּולַש רעדּורּב רעײז ןּוא ;ןָמיחַא ןּוא ,ןֹומֹלַט
 סכלמ םעד ןיא ײז ןענייז רעהַא ויּב ךָאנ ןּוא .טּפױה
 סרעגַאל יד רַאפ טײלרעױט יד ןענײז ײז ;חרזמ וצ רעיוט
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 םעד אֵרֹוק ןּופ ןּוז רעד םּולַש ןּוא** .יִוֵל ןּופ רעדניק יד ןּופ
 ןופ רעדירּב ענייז ןּוא ,ןחרק ןּופ ןּוז םעד ,ףָסָיבֶא ןּופ ןּוז !
 רעד רעּביא ןעװעג ןעניײז ,םיחרק יד ,זיוה סרעטָאפ ןייז |
 יװ ױזַא ,טלעצעג םעד ןּופ רעטיהלעווש יד ,טעּברַאטסניד |

 ,טָאג ןּופ רעגַאל םעד רעּביא ןעװעג ןענייז ןרעטלע ערעײז
 ןופ ןּוז רעד סחניּפ ןּוא" .גנַאגניַא םעד ןּוֿפ רעטיה יד |

 זיא טָאג ;לָאמַא ײז רעּביא טשריפ רעד ןעװעג זיא ןרָזָעלָא
 ןעװעג זיא ןהָימָלָשמ ןּופ ןּוז רעד הָירַכויי .ןעװעג םיא טימ

 ,עלַא יײז* .דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאגנייַא םייּב ןַאמרעױט רעד |
 ײװצ ,ןלעװש יד ײּב טײלרעױט רַאפ ענעּבילקעגסױא יד |

 טול טנכיײצרַאפ ןעװעג ןענייז יז .ףלעװצ ןּוא טרעדנּוה
 רעעז רעד לאּומש ןּוא דוד טָאה ײז ;רעפרעד ערעײז !
 רעדניק ערעײז ןּוא ײז ןּוא= .טמַא רעײז ףיוא טלעטשעג |
 ןּופ ,טָאג ןּופ זיוה םעד ןּופ ןרעיוט יד רעּביא ןעװעג ןענייז |

 ןענייז ןטיײז ריפ ןיא* .ןכַאװ רַאפ ,טלעצעג ןּופ זיוה םעד
 ןוא ,ןופצ ןיא ,ברעמ ןיא ,חרומ ןיא :טײלרעױט יד ןעװעג |
 רעפרעד ערעײז ןיא רעדירּב ערעײז ןּוא* .םורָד ןיא |

 ,טײצ ּוצ טײצ ןּופ ,געט ןּביז ףיוא ןעמּוק טפרַאדעג ןּבָאה
 ןעװעג ןענייז קידנעטש ףיוא םורָאװ"* ;עקיזָאדיד טימ ןייז ּוצ
 .טײלרעױטטּפױה ריפ יד רָאנ

 .םַײַול יד ןעװעג ןענייז סָאד
 יד רעּביא ןּוא ,ןרעמַאק יד רעּביא ןעװעג ײז ןענייז ךיוא

 םּורַא טקיטכענעג ןּבָאה יז ןּוא* .זיוה סטָאג ןּופ תורצֹוא
 ןּוא ,גנוטיה יד ןעװעג זיא יז ףיוא לײװ ,טָאג ןּופ זיוה םעד
 .ןגרָאמ רַאפ ןגרָאמ ,ןענעפע םעד רעּביא ןעװעג ןענייז יז |
 ,טסניד ןּופ םילּכ יד רעּביא ןעװעג ןענײז ײז ןּופ לייט ןּוא* |
 טימ ןּוא ,טכַארּבעגנײרַא ײז ןעמ טָאה לָאֵצ ַא טימ םורָאװ |
 ײז ןּופ לײט ןּוא* .ןעמּונעגסױרַא ײז ןעמ טָאה לָאצ ַא |
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 עלַא רעּביא ןּוא ,ןכַאז יד רעּביא טלעטשעג ןעװעג ןענַײז
 ,ןײװ םעד ןּוא ,לעמלמעז םעד רעּביא ןּוא ,םילּכ עקילײה
 ןּוא*י  .םיֿמׂשּב יד ןּוא ,ךױרַײװ םעד ןּוא ,לײא םעד ןּוא
 -ײרַאּבּוצ יד טײרַאּבּוצ ןּבָאה םינהֹּכ יד ןּופ ןיז יד ןּופ לייט
 זיא סָאװ ,םִַיָול יד ןּופ הָיתִּתַמ ןּוא*: .םימׂשּב יד ןּופ גנוט
 םעד טַאהעג טָאה ,יחרק םעד םּולַש ןּופ רוָכּב רעד ןעװעג
 רעדניק יד ןּופ לייט ןּוא .ןסקעּבעגנַאפ יד רעּביא טמַא
 ןרעּביא ןעװעג ןענייז ,רעדירּב ערעײז ןּופ ,םיִתָהק יד ןּופ
 .תּבש ןיא תּבש ןטײרנּוצוצ סָאד ,טױרּב ןטגיילעגסיוא

 -ָאפ ןּופ ןטּפױה ,סרעגניז יד ןעװעג ןענייז סָאד ןּוא
 -נַא ןּופנ רוטָּפ ,ןרעמַאק יד ןיא ,םיִיָול יד ןּופ רעזייהרעט
 יד ןעװעג ײז ףיוא זיא טכַאנ ןּוא גָאט לײװ ןטסניד ןרעד
 -רעטָאפ יד ןּופ ןטּפױה ןעװעג ןעניײז עקיזָאדיד=* .טעּברַא
 יד ,ןטּפױה ןטרּוּבעג ערעײז טיול-םִַיַול יד ןּופ רעזייה
 .םִיַלָשּורי זיא ןסעזעג ןענייז עקיזָאד

 ,ןֹועְבִנ ןּופ רעטָאפ רעד :ןסעזעג ןענייז ןֹועְבִנ ןיא ןּוא**
 ;הָכֲעַמ ןעװעג זיא ּבײװ ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד סָאװ ,לַאּועי
 ,לַעַּב ןּוא ,שיק ןּוא ,רּוצ ןּוא ,ןֹוד בַע ,רוָכּב רעד ןּוז ןייז ןּוא*י
 .תֹולְקִמ ןּוא ,הָירַכז ןּוא ,ֹויחַא ןּוא ,רֹודג ןּואיי ;בֶדָנ ןּוא ,רַנ ןּוא
 ןענייז ךיוא ײז ןּוא .ןעמָאמש ןרָאּבעג טָאה תֹולקִמ ןּואי
 ערעיײז ןגעקַא ,םִיַלָשּורי ןיא רעדירּב ערעײז טימ ןסעזעג
 .רעדירּב

 ןרָאּֿבעג טָאה שיק ןּוא ;ןשיק ןרָאּבעג טָאה רַנ ןּוא*י
 ןּוא ,ןַעּושייּכלַמ ןּוא ,ןענָתָנֹוי ןרָאּבעג טָאה לּואָש ןּוא ;ןלּואָש
 -בירמ ןעװעג זיא ןּוז סנֶתָנֹוי ןּוא** .ןלַעַּבשֶא ןּוא ,ןבָדָניבַא
 ןּופ ןיז יד ןּוא*י .ןהָכימ ןרָאּבעג טָאה לַעַּב -בירמ ןּוא ,לֵעַּב
 .ןיזָחֶא ןּואנ ,ַעֵרחַּת ןּוא ,ךֶלֶמ ןּוא ,ןֹותיּפ :ןעװעג ןענייז ןהָכימ
 ןרָאּבעג טָאה הָרַי ןּוא ;ןהָרצַי ןרָאּבעג טָאה זָחֶא ןּוא=*

 ,35 ,ה עז *
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 .ןָאצֹומ ןרָאּבעג טָאה ירמַז ןּוא ;ןירמַז ןּוא ,ןתָוְמוַע ןּוא ,ןתָמָלָע !
 ,הָיַפר ןעװעג זיא ןּוז ןייז ןּוא ;ןאָענְּב ןרָאּבעג טָאה ָאצֹומ ןּוא* !
 סקעזטַאהעג טָאה לֵצֶא ןּוא* .לֵַצֶא ןּוז ןייז ,הָׂשָעלֶא ןּוז ןייז !
 ןּוא ,ּורכֹוּב ,םקירזַע :ןעמענ ערעײז ןענייז סָאד ןּוא .,ןיז !
 ןענייז סָאד .ןִנָח ןּוא ,הָידַבֹוע ןּוא ,הָירַעש ןּוא ,לאֵעָמׁשִי !

 .ןלֵצֶא ןּופ ןיז יד

 ,לארׂשי ףיוא ןטלַאהעג המחלמ ןּבָאה םיּתשִלּפ יד ןּואי לי
 יד רַאפ ןפָאלטנַא ןעניײז לארׂשי ןּופ רענעמ יד ןּוא = |

 גרַאּב ןפיוא ענעגָאלשרעד ןלַאפעג ןענייז ײז ןּוא ,םיּתשִלּפ
 ענייז ןּוא ןְלּואָש טגָאיעגכָאנ ןּבָאה םיּתשִלּפ יד ןּוא* .ַעֹוּבלִג !
 ,בָדְניבַא ןּוא ,ןֶתָנֹוי ןגָאלשרעד ןּבָאה םיּתשִלּפ יד ןּוא ,ןיז |
 ןעװעג זיא המחלמ יד ןּוא* .ןלּואָש ןּופ ןיז יד ,ַעּושייּכ לַמ ןּוא |
 - "עג םיא ןּבָאה סרעסישנגיוּב יד ןּוא ,ןלּואָש ןגעקַא רעש |
 ןּוא* .סרעסיש יד רַאפ טרעטיצעג טָאה רע ןּוא ,ןענּופ !

 ןײד סױרַא יצ :רעגערטנּפַאװ ןייז ּוצ טגָאזעג טָאה לּואָש
 "מּוא עקיזָאדיד זַא ,ריא טימ ךימ ךעטשרעד ןּוא ,דרעװש |

 רעּביא טעּפשעג ןכַאמ ןּוא ,ןעמּוק טינ ןלָאז ענעטינשַאּב
 םורָאװ ,טלָאװעג טינ טָאה רעגערטנּפַאװ ןייז רעּבָא .רימ
 יד ןעמּונעג לּואָש טָאה .טַאהעג ארֹומ רעײז טָאה רע

 ןיז יװ ןּוא* .ריא ףיוא ןלַאפעגפױרַא זיא ןּוא ,דרעװש |
 רע זיא ,ןּברָאטשעג זיא לּואָש זַא ,ןעזעג טָאה רעגערטנפַאװ |
 .ןּברָאטשעג זיא ןּוא ,דרעוװש ןייז ףיוא ןלַאפעגפױרַא ךיוא |
 ץנַאג ןייז ןּוא ןיז ירד ענייז ןּוא ;לּואָש ןּברָאטשעג זיא ױזַא* |
 .ןּברָאטשעג ןענייז םענייא ןיא טניזעגזיוה |
 ןּבָאה לָאט ןיא סָאװ לארׂשי ןּופ רענעמ עלַא יװ ןּואי -- |
 ןיז ענייז ןּוא לּואָש זַא ןּוא ,ןפָאלטנַא ןענייז ענעי זַא ,ןעזעג |

 ןוא ,טעטש ערעיײז ןוָאלרַאפ ײז ןּבָאה יװַא ,טיױט ןענַײז
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 ןּבָאה ןּוא ,ןעמּוקעג ןענייז םיּתשִלּפ יד ןּוא .ןפָאלטנַא ןעניײז
 .טצעזַאּב ײז ןיא ךיז

 םיּתשִלּפ יד ןענייז ,ןגרָאמ ףיוא ןעװעג זיא סע ןּואי
 ןענופעג ןּבָאה יז ןּוא ,ענעגָאלשרעד יד ןָאטסױא ןעמּוקעג
 .ַעֹוּבלִג גרַאּב ןפיוא ןלַאפעג ,ןיז ירד ענייז ןּוא ןלּואָש
 ןּוא ,ּפָאק ןייז ןעמּונעג ןּבָאה ןּוא ,ןָאטעגסױא םיא ײז ןּבָאה;
 דנּור םיּתשִלּפ יד ןּופ דנַאל ןיא טקישעג ןּוא ,ןפַאװ ענייז
 ןּוא רעדליּבנצעג ערעײז ּוצ הרּוׂשּב יד ןעגנערּב ּוצ ,םּורַא
 ןיא ןפַאװ ענייז טנײלעגקעװַא ןּבָאה ײז ןּואי .קלָאפ םּוצ
 -עגפיוא ײז ןּבָאה ןּברַאש ןייז ןּוא ,רעטעג ערעײז ןּופ זיוה
 .ןֹוגָד ןּופ זיוה ןיא ןכָאטש

 יד סָאװ ץלַא טרעהעג טָאה דָעלִגשיִבַי ץנַאג ןּוא;י
 טײל עשידלעה עלַא ןּוא:* ,ןלּואָש ּוצ ןָאטעג ןּבָאה םיּתשִלּפ
 ןּופ ביל םעד ןעמּונעג ןּבָאה ײז ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא ןענײז
 ןייק טכַארּבעג ײז ןּוא ,ןיז ענייז ןּופ רעּבײל יד ןּוא ,ןלּואָש
 םעד רעטנּוא רעניײּב ערעײז ןּבָארנַאּב ןּבָאה ײז ןּוא ;שיִבְי
 .געט ןּביז טסַאפעג ןּבָאה ײז ןּוא ;שיִבָי ןיא םיוּבנכײא

 רע סָאװ גנושלעפ ןייז רַאפ ןּברָאטשעג זיא לּואָש ןּוא*
 סָאװ טָאג ןּופ טרָאװ םעד ןגעװ ןּופ טָאג ןָא טשלעפעג טָאה
 טגערפעג טָאה לּואָש סָאװרַאפ ךיוא ןּוא ,טיהעג טינ טָאה רע
 ;טָאג ייּב טנערפעג טינ ןּוא:+ ,םיא יײּב ןשרָאפ ּוצ טסייג ַא יב
 הכּולמ יד טרעקענּפָא טָאה ןּוא ,טײטעג םיא רע טָאה םּורד
 .ןיַׁשָי ןּופ ןּוז םעד דוד ּוצ

 ןייק ןדוד ּוצ טלמַאזעגנייַא ךיז ןּבָאה לארׂשי ץנַאג ןּואי אל
 ןענייז שיילפ ןײד ןּוא ןייּב ןיײד :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןֹורבֶח

 ןעװ ךָאנ ,ןטכענרעייא ןּוא ןטכענ ןּופ ךָאנ" .ךָאד רימ
 טָאה סָאװ רעד ןעװעג ּוטסיּב ,ךלמ ַא ןעװעג זיא לּואָש
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 רַאה ןײד טָאג ןּוא .לארׂשי טריפעגנירַא ןּוא טריּפעגסױרַא !
 ,לארׂשי קלָאפ ןיימ ןרעטיפ טסלָאזּוד :טגָאזעג ריד ּוצ טָאה !
 .לארׂשי קלָאפ ןיימ רעּביא טשריפ ַא ןייז טסלָאז ּוד ןּוא !
 ךלמ םּוצ ןעמּוקעג ןענײז לארׂשי ןּופ עטסטלע עלַא ןּוא* | 
 ןֹורבֶח ןיא דנּוּב ַא ןסָאלשעג ײז טָאה דוד ןּוא ,ןֹורבֶח ןייק |

 רעּביא ךלמ ַא רַאפ ןדוד טּבלַאזעג ןּבָאה ײז ןּוא ,טָאג רַאפ
 .ןלאּומש ךרוד טרָאװ סטָאג יװ יױזַא ,לארׂשי !

 ,םִיַלָשּורי ןייק ןעגנַאנעג ןענייז לארׂשי ץנַאג ןּוא דוד ןּוא*
 יַאּב יד ,םיסּובי יד ןעװעג ןענייז ןטרָאד ןּוא ;סּובי זיא סָאד !
 טגָאזעג סּובי ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןּבָאה* .דנַאל ןּופ רעניֹוװ !

 יַאּב טָאה דוד רעּבָא .ןעמּוק טינ רעהַא טסעװ :ןדוד ּוצ
 ןוא" .טָאטש-סדוד זיא סָאד ,ןֹויִצ ןּופ גנוטסעפ יד ןעגנּוװצ |
 ןגָאלש טשרעּוצ טעװ סע רָאנ רעװ: :טגָאזעג טָאה דוד |
 .רַאה ַא רַאפ ןּוא ןַאמטּפױה ַא רַאפ ןרעװ לָאז יסּובי םעד |
 ,ןטשרע םּוצ ןעגנַאגעגפױרַא ןהָיּורצ ןּופ ןּוז רעד בָאֹוי זיא |
 ךיז טָאה דוד ןּואי .ןַאמטּפױה ַא רַאפ ןרָאװעג זיא רע ןּוא |
 "סדוד ןפּורעג יז ןעמ טָאה םּורד ,גנוטסעפ רעד ןיא טצעזַאּב |
 ןּופ ,םּורַא דנּור טָאטש יד טיוּברַאפ טָאה רע ןּוא* .טָאטש !

 טשער םעד טכיררַאפ טָאה בָאֹוי ןּוא .םּורַא דנּור זיּב אֹולְמ
 ןּוא ,רעסערג ץלַא ןרָאװעג זיא דוד ןּוא"* .טָאטש רעד ןּופ
 .םיא טימ ןעװעג זיא תֹואָבצ ןּופ טָאג |

 "עג טָאה דוד סָאװ םירֹוּבינ-טּפיױה יד ןענייז סָאד ןּואיי
 ןיז ןיא םיא טימ ןטלַאהעג טסעפ ןּבָאה סָאװ יד ,טַאה

 רַאפ ןכַאמ ּוצ םיא ,לארׂשי ץנַאג טימ םענייאניא ,הכּולמ |
 סָאד ןּוא;* .לארׂשי ּוצ טָאג ןּופ טרָאװ סָאד יװ ױזַא ,ךלמ ַא
 םֶָעבָׁשָי :טַאהעג טָאה דוד סָאװ םירֹוּביִג יד ןּופ לָאצ יד זיא

 רע ;עטצלע יד ןּופ ןַאמטּפױה רעד ,ןינֹומכַח ןּופ ןּוז רעד |
 יז ןּוא ,טרעדנוה ײרד ףיוא זיּפש ןייז ןּביוהעגפיוא טָאה
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 יד רֶזָעלֶא ,םיא ךָאנ ןּואי* .לָאמ ןייא ףיוא ןגָאלשרעד
 .םירֹוּביג ײרד יד ןּופ ןעװעג זיא רע :ַחֹוחַא ןּופ ,ןֹודֹוד ןּופ ןּוז
 של יד ןעװ ,םִימַדיסַּפ ןיא ןדוד טימ ןעװעג ויא רע
 / ןטרָאד ןּוא ;המחלמ ףיוא טלמַאזעגניַא ןטרָאד ךיז ןּבָאה
 . קלָאפ סָאד ןּוא ;ןטשרעג טימ לּופ דלעפ קיטש ַא ןעװעג זיא

" 
, 

 | טלעטשענ ךיז יז ןּבָאה'* .םיּתשִלּפ יד-ראפ ןפָאלטנַא זיא

 ;ןעװעג ליצמ סע ןּבָאה ןּוא ,דנַאל קיטש םעד ןּופ ןטימ ןיא
 ןפ לָאהעג יז טָאה טָאג ןוא ,םיּתשִלּפ יד ןגָאלשעג ןּבָאה יז ןּוא
 .ףליה סיורג ַא

 ּפָארַא ןּבָאה טײלטּפױה קיסיײרד יד ןּופ ײרד ןּוא*
 ;םָלּודַע ןּופ לײה רעד ןיא ןדוד וצ ולעפ םּוצ טרעדינעג
 לָאט ןיא טרעגַאלעג טָאה םיּתשִלּפ יד ןּופ הנחמ יד ןּוא
 -סעפ רעד ןיא ןעװעג לָאמסנעד זיא דוד ןּוא** .םיאָּפר
 ןעװעג לָאמסנעד זיא םיּתשִלּפ יד ןּופ ךַאװ יד ןּוא ,גנוט
 :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,טסּולנעג דוד טָאה* .םֶחָליִתיֵּב ןיא
 םענּורּב םעד ןּופ רעסַאװ ןעקנירט רימ טיג רעצימע ןעװ
 -עגכרּוד ײרד יד ןּבָאה:* !רעױט ןיא סָאװ םָחָלִתיֵּב ןּופ
 טּפעשעגנָא ןּבָאה ןּוא ,םיּתשִלּפ יד ןּופ רענַאל ןיא ןכָארּב
 ,רעיוט ןיא סָאװ םֶחֶל-תיֵּב ןּופ םענּורּב םעד ןּופ רעסַאװ
 סע טָאה דוד רעּבָא .ןדוד ּוצ טכַארּבעג ןּוא ןעמּונעג ןּוא
 .טָאג רַאפ ןסָאגעגסױא סע טָאה רע ןּוא ,ןעקנירט טלָאװעג טינ
 ּוצ סָאד ןּופ טָאג ןיימ ךימ טיהַאּב :טגָאזעג טָאה רע ןּואיי
 ןבעל רעײז טימ ןשטנעמ עקיזָאדיד ןּופ טּולּב סָאד !ןָאט
 ןּבעל רעײז ןּופ הנּכס רעד טימ םורָאװ ?ןעקנירט ךיא לָאז
 טלָאװעג טינ סע טָאה רע ןּוא .טכַארּבעג סע ײז ןּבָאה
 .ןעקנירט

 .םירֹוּביג ירד יד ןָאטעג ןּבָאה סָאד
 ןעװעג זיא רע ,ןבָאֹוי ןּופ רעדּורּב רעד יַשבַא ןּואי
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 ןייז ןּביוהענפיוא טָאה רע ןּוא ;ײרד יד ןּופ טּפױה רעד
 טָאה רע ןּוא ;ןגָאלשרעד יז ןּוא ,טרעדנּוה ײרד ףיוא זיּפִש
 זיא ירד עטײװצ יד ןּופ*י .יירד יד ןשיװצ םש ַא טַאהעג
 רעייז ןעװעג זיא רע ןּוא ,רעטסנעעזעגנָא רעד ןעוװעג רע
 .ןעמוקעג טינ רע זיא ירד זעטשרענ יד ּוצ רעּבָא ,רעטצלע

 ןשידלעה ַא ןופ ןּוז רעד ,ןעֶדָיֹוהְי ןּופ ןּוז רעד הָיְנּביי = |
 יד ןגָאלשעג טָאה רע ,לֵאְצבַק ןּופ ,ןעּוטפיוא ליפ ןּופ ןַאמ
 ןּוא ,טרעדינענּפָארַא טָאה רע ןּוא ,בָאֹומ ןּופ תוחּבומ ַײװצ
 ןּוא** .יינש ןּופ גָאט ַא ןיא ּבּורג ַא ןיא ּבייֵל ַא ןגָאלשרעד טָאה
 ןסיורג ַא ןּופ ןַאמ ַא ,ןַאמ ןשירצִמ ַא ןגָאלשרעד טָאה רע
 זיא טנַאה סירצִמ םעד ןיא ןּוא ;ןךייה ידנ ןליײא ףניפ ,סקּוװ
 רע ןּוא ,רעּבעװ ןּופ גנַאטש רעד יװ יװַא זיּפש ַא ןעװעג
 -סױרַא רע טָאה ;טּור ַא טימ םיא ּוצ טרעדינעגּפָארַא טָאה|
 םיא טָאה ןּוא ,טנַאה סירצִמ םעד ןּופ זיּפש םעד ןסירעג|
 .ןיּפש םענעגייא ןייז טימ טעגרהעג'
 רע ןּוא ,ןעֶדָיֹוהי ןּופ ןּוז רעד ּוהָיְנּב ןָאטעג טָאה סָאד= |

 ןעװעג זיא רע** .םירֹוּביג ירד יד ןשיװצ םש ַא טַאהעג טָאה
 ירד זעטשרענ יד ּוצ רעּבָא ,קיסיײרד יד ןּופ ןעעזעגנָא רעמ

 רעּביא טצעזעגפיוא םיא טָאה דוד ןּוא .ןעמּוקעג טינ רע זיא |
 .ךַאוּבייל ןַײז

 רעד לֵאהָׂשַע :ןעװעג ןענייז םירֹוּביג עשידלעה יד ןּוא**
 ;םָחָל-תיֵּב ןּופ ןֹודֹוד ןּופ ןּוז רעד ןֶנָחלֶא ;ןבָאֹוי ןּופ רעדּורּב
 ןשקִע ןּופ ןּוז רעד ָאריִצ=* ;ןֹולּפ ןּופ ץֶלַח ;רֹורַה ןּופ תֹומַשיי
 ןּופ יַליִע ;הָׁשּוח ןּופ יֵכֹּבַס*י ;תֹותָנַע ןּופ רֶזָעיבַא ;ַעֹוקּת ןּופ
 ןּופ ןהָנֲעַּב ןּופ ןּוז רעד דֵלֵח ;הָפֹוטנ ןּופ יַרהַמי ;ַחֹוחַא
 רעדניק יד ןּופ הָעבִג ןּופ ןיֵביר ןּופ ןּוז רעד יַתיֵא** ;הָפֹוטנ :
 לַאיבַא ;שַעְגייֵלחַנ ןּופ יַרּוחיי א ןּופ הָיְנּב ;ןימינּב ןּופ -

 יד* ;ןֹובלֵעַׁש ןּופ ָאּבחַילֶא ;םּורֵחַּב ןּופ תֶוָמּוַע** ;הָבְרַע ןּופ



' 
 | 8 בי--ב5 אי א םימיה ירבד 4

 ;רֶרָה ןּופ ןהֵנָש ןּופ ןּוז רעד ןֶתָנֹוי ;ןֹווְג ןּופ ןעמַשָה ןּופ ןיז
 ןּופ ןּוז רעד לֶפילֶא ;רֶרָה ןּופ ןרֶכָׂש ןּופ ןּוז רעד םָאיחַא*
 . ;לָמרַּכ ןּופ ֹורצְחִיי ;ןֹולּפ ןּופ הָיחַא ;הָרַכמ ןּופ רֶּפֵח*י ;ןרּוא
 .;ןענָתֶָנ ןּופ רעדּורּב רעד לֵאֹו*** ;ןיִּבוָא ןּופ ןּוז רעד יֵרֵעַנ
 . ,תֹורַּב ןּופ יֵרחַנ ;ינֹומַע רעד קָלֶצ* ;ןירגַה ןּופ ןּוז רעד רֶָחֹבִמ
 ָאריע* ;ןהָיּורצ ןּופ ןּוז םעד בָאֹוי ןּופ רעגערטנּפַאװ רעד
 ןּופ ןּוז רעד דָבָז ;יּתִח רעד הָיַרּוא** ;רֶתָי ןּופ בֵרְנ ;רֶתָי ןּופ
 ןַאמטּפױה ַא ,ינֵבּואר םעד ָאזיש ןּופ ןּוז רעד ָאנידַע** ;ןיָלחַא
 . ןּופ ןּוז רעד ןְנֶח* ;םיא טימ קיסײרד ןּוא ,םיִנָבּואר יד ןּופ
 . ,עֶמָש ;תֹורָּתשַע ןּופ ָאיוּוע** ;ןָתָמ ןּופ טָּפָׁשֹוי ןּוא ,ןהָכֲעַמ
 . ןּוז רעד לֵאֲעיד=* ;רֵעֹורֵע ןּופ ןעמֶתֹוח ןּופ ןיז יד ,לֵאיִעי ןּוא
 ןּופ לַאילָא* ;ץיּת ןּופ רעדּורּב ןייז ָאחֹוי ןּוא ,ןירמִש ןּופ
 . ןּוא ;ןעמַעַנלָא ןּופ ןיז יד ,הָיְוַשֹוי ןּוא ,יבירי ןּוא ;םיִוחַמ
 ןופ לֵאיׂשֲעַי ןּוא ,דֵבֹוע ןּוא ,לָאילָא* ;יבָאֹומ רעד הָמתִי
 .הָיְבֹוצמ
 ןייק ןדוד ּוצ ןעמּוקעג ןענייז סָאװ יד ןענייז סָאד ןוא* ךי

 ןגעװ ןּופ טרַאּפשרַאפ ןעוװעג ךָאנ זיא רע תעּב ,גֵלקִצ
 םירֹוּביִג יד ןשיוװצ ןעװעג ןעניז ײז ןּוא ;ןשיק ןּופ ןּוז םעד לּואָש
 טימ עטנּפָאװַאּב" ;המחלמ רעד ןיא ןפלָאהעג ןּבָאה סָאװ
 טימ יא טנַאה רעטכער רעד טימ יא ןּבָאה סָאװ ,סנגיוּב
 ;ןגיוּב ןּופ ןלייפ ןּוא רעניײטש ןפרַאװ טנעקעג רעקניל רעד
 ,רָזֲעיחַא טּפױה רעד* .ןימינּב ןּופ ,רעדירּב סלּואָש ןּופ
 ,טֶלָּפ ןּוא ,לָאיזי ןּוא ;הָעבִנ ןּופ ןהָעָמׁשַה ןּופ ןיז יד ,ׁשֶאֹוי ןּוא
 ןּוא* ;תֹותְנַע ןּופ אּוהַי ןּוא ,הָכָרֹּב ןּוא ;ןתִוָמזַע ןּופ ןיז יד
 יד רעּביא ןּוא ,קיסיײרד יד ןּופ רוּביג ַא ,ןֹועְבִנ ןּופ הָיעַמׁשִי
 , ןּופ דָבדֹוי ןּוא ,ןְנָחֹוי ןּוא ,לָאיױחַי ןּוא ,הָימרִי ןּוא ;קיסײרד
 ןּוא ,ּוהָירַמש ןּוא ,הָילַעּב ןּוא ,תֹומירי ןּוא ,יַזּועלָא" ;הָרדג
 ןּוא ,לֵארנַע ןּוא ,ּוהָיִשְי ןּוא ,הָנִקלֶא" ;ףירָח ןּופ ּוהָיטַפש
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 הָידַבז ןּוא ;הָלאֵעֹוי .ןּואי ;םיחרק יד ,םָעבָשַי ןּוא ;רָזֵעֹי
 .רֹודנ ןּופ ןעמָהֹורי ןּופ ןיז יד

 ּוצ ,ןדוד ּוצ טדײשעגּפָא ךיז ןּבָאה םיִדָנ יד ןּופ ןּוא*

 -ליח ,םירֹוּבינ עשידלעה .רבדמ * : רע

 ה רעד = .טייקנילפ ןיא גר = לב יד ףיוא ןשריה
 = :רעז ?טירד רעד בָאילַא ,רעטײװצ רעד הָידַבֹוע
 ּתַעיי הָימרַי ,רעטריפ רעד
 כא רעד ַנֲחֹוי=- :רעטעּביז רעד לַאילַא
 ָּבכ : ד ּוהָימרַי= :רעטניינ
 | ז דָנ ןּופ רעדניק יד ןּופ עקיזַאדיד:+
 רעד ןּוא ,טרעדנּוה רעּביא רעטסדנימ רעד ;ליח ןּופ
 ןענײז סָאװ יד ןענײז סָאד= .טנזוט רעּביא רעטסערנ
 ֹוח ןטשרע ןיא יא םעד רעּבירַא

 ,ןנערּב = עלַא רעּביא לּוּפ
 .ברעמ ּוצ ןּוא הרומ ּוצ ןלָאט יד ןּופ

 יב עדניק יד ןּופ ןּואי*
 סױרַא ײז זיא דוד ןּוא" .ןדוד ּוצ גנוטסעפ רעד ּוצ ןעמּוק
 -עג יז ּוצ טָאה = פ ּורענּפָא ריז טָאה רע ןּוא ,ןנעקטנַא|

 ּוצ ךימ ,רימ ּוצ םולש ףיוא ןעמּוקעג טײז ריא ּביוא :טגָאז
 רעּבָא בוא ;ךיי קי טימ םנַײא ןײז ץרַאה ןיימ טעװ ,ןפלעה

 ענַײמ ן טכערמו וא ןַא ןָא ,טנייפ ענײמ ּוצ ןרַאנרַאפ ּוצ ךימ !
 ןוא ןעוצ .ןרעטלע ערעזדנּוא ןּופ טָאנ רעד לָאז ,טנעה |

 טָמַע טדײלקעננָא טסיינ ַא טָאה= .ןטּפשמ
 :עטצלע יד ןּופ ןַאמ

 ,דוד ,ריד רַאפ

 !ְןישֵי ןּופ ןּוז ,ריד טימ ןּוא

 רעד 6 ,רע

= 

 י*

1 
 -| יש

 4 =| 6; וו = וו :
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 ,ריד ּוצ םולש ,םולש
 ;רעפלעה עניײד ּוצ םולש ןּוא
 .ןפלעה ךיד טּוט טָאג ןיײד םורָאװ

 -טּפיױה רַאפ טכַאמעג ײז טָאה ןּוא ,ןעמּונעגּוצ דוד ײז טָאה
 .הנחמ רעד ןּופ טײל

 .ויא רע ןעװ ןדוד ּוצ ןלַאפעגּוצ ןענייז השנמ ןּופ ךיוא:'
 .רעּבָא ,המחלמ ףיוא ןלּואָש ןגעקַא םיּתשִלּפ יד טימ ןעמּוקעג
 .ןּבָאה גנוטָארַאּב ַא ךָאנ םורָאװ ,ןפלָאהעג טינ יז ןּבָאה יײז
 ּוצ יװַא ,טקישענקעװַא םיא םיּתשִלּפ יד ןּופ ןטשריפ יד
 רַאה ןייז ּוצ ןלַאפּוצ רע טעװ ּפעק ערעודנּוא טימ :ןגָאז
 .ןלַאפענּוצ ןעניײז גֵלקִצ ןייק ןעגנַאגעג זיא רע זַא"** .ןלּואָש

 ,לֵאָכימ ןּוא ,לֵאֵעידי ןּוא ,דָבָזֹוי ןּוא ,חַנדַע :השנמ ןּופ םיא ּוצ -
 ןטנזיוט ןּופ טײלטּפױה ,יַתֹלִצ ןּוא ,אּוהילֶא ןּוא ,דָבָזֹוי ןּוא
 רעד ןגעקַא ןדוד ןפלָאהעג ןּבָאה יז ןּוא* .השנמ ןּופ סָאװ
 ןּוא ,םירֹוּביג עשידלעה ןעװעג עלַא ןעניײז יז םורָאװ ,הנחמ
 גָאט ּוצ גָאט ןּופ ,ָאי** .ליח ןיא עטצלע ןרָאװעג ןעניײז ײז
 זיא הנחמ יד ויּב ,ןפלעה ּוצ םיא ןדוד ּוצ ןעמּוקעג ןעמ זיא
 .טָאג ןּופ הנחמ ַא יװ יװַא ,סיורג ןעװעג

 עטנּפָאװַאּב יד ןּופ ּפעק יד ןּופ ןלָאצ יד ןענייז סָאד ןּוא**
 ,ןֹורבֶח ןייק ןדוד ּוצ ןעמּוקעג ןענייז סָאװ ,המחלמ רַאפ
 ליומ םעד טול ,םיא ּוצ ןלּואָש ןּופ הכולמ יד ןרעקּוצּפָא
 ַא ןגָארטעג ןּבָאה סָאװ הדּוהי ןּופ רעדניק יד** :טָאג ןּופ
 ַאּב טרעדנּוה טכַא ןּוא טנזיוט סקעז ,זיּפש ַא ןּוא רעצנַאּפ
 -לעה ,ןועמש ןּופ רעדניק יד ןּופ* .המחלמ רַאפ טנּפָאװ
 ןופ* .טרעדנּוה ןּוא טנזיוט ןּביז ,המחלמ רַאּפ םירֹוּביג עשיד
 ןוא" .טרעדנּוה סקעז ןּוא טנזיוט ריפ ,יִוֵל ןּופ רעדניק יד
 טנזיוט ירד םיא טימ ןּוא ,ןרהַא ןּופ טשריפ רעד עֶדָיֹוהְי
 ,רוּביג רעשידלעה רעגנּויַא ,קֹודָצ ןּוא* .טרעדנּוה ןּביז ןּוא

 .טכ .ּפַאק ןוא ,ו ,חכ ,א לאּומש עז .םיּתשִלּפ יד -- ןשטנעמ ענייז טימ דוד א
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 ןּופ ןּואי .עטצלע קיצנַאװצ ןּוא ײװצ ,זיוהרעטָאפ ןייז ןּוא
 ,טנזיוט ײרד ,ןלּואָש ןּופ רעדירּב יד ,ןימינּב ןּופ רעדניק יד |
 יד טיהענּפָא ײז ןּופ בוָר סָאד טָאה לָאמסנעד ויּב םורָאװ |
 ןּופ רעדניק יד ןּופ ןּוא*י .זיוה סלּואָש ּוצ טפַאשײרטעג |

 עשידלעה טרעדנוה טכַא ןּוא טנזיוט קיצנַאװצ ,םירפא
 .רעזײהרעטָאפ ערעײז ןיא ןעמענ טימ ןשטנעמ .,םירֹוּביג |

 ןעניײז סָאװ טנזיוט ןצכַא ,השנמ טבש ןּבלַאה םעד ןּופ ןּוא::
 ַא רַאפ ןדוד ןכַאמ ןעמּוק ּוצ-ןעמענ טימ ןפּורעגנָא ןעוװעג }
 ךיז ןּבָאה סָאװ יד ,רֶכָׂשֹׂשִי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןּוא* .ךלמ |

 ףרַאד לארׂשי סָאװ ןסיװ ּוצ ,ןטײצ יד ףיוא ןענַאטשרַאפ |
 ןּוא ,טרעדנּוה ײװצ ןעװעג ןענַײז טײלטּפױה ערעײז ;ןָאט !

 .לעּפַאּב רעײז רעטנּוא ןעװעג ןעניײז רעדירּב ערעײז עלַא
 ,ליח ןיא ןײגסױרַא ןענעק סָאװ טנויוט קיצפּופ ,ןּולּובז ןּופ=* !
 ,המחלמ:ילּכ ײלרעלַא טימ המחלמ ַא ןטכירנָא ןענעק סָאװ |
 ןופ ןּוא* .ןצרַאה ןּבלַאה ַא טימ טינ ןלעטשסיוא ךיז ןּוא |
 טנויוט קיסײרד ןּוא ןּביז יז טימ ןּוא ,עטצלע טנזיוט ,ילּתפנ |

 ןּוא טכַא ,םינָד יד ןּופ ןּוא* .ןזיּפש ןּוא סרעצנַאּפ טימ
 ןטכירנָא ןענעק סָאװ טרעדנּוה סקעז ןּוא טנזיוט קיצנַאװצ |
 ןענעק סָאװ טנזױט קיצרעפ ,רשָא ןּופ ןּוא** .המחלמ ַא |

 רענעי ןּופ ןּוא* .המחלמ ַא ןטכירּוצנָא ליח ןיא ןײגסױרַא
 ןּבלַאה םעד ןּוא ,םידִג יד ןּוא ,םינֵבּואר יד ןּופ ,ןדרַי טייז |

 טרעדנּוה ,המחלמ רַאפ גײצענגירק עלַא טימ ,השנמ טבש
 .טנויוט קיצנַאװצ ןּוא

 -סיוא ךיז טנעקעג ןּבָאה סָאװ טײל-המחלמ ,עלַא יד
 ןצרַאה ןצנַאג ַא טימ ןעמּוקעג ןענייז ,ײֵרטכַאלש ןיא ןלעטש |
 .לארׂשי ץנַאג רעּביא ךלמ ַא רַאפ ןדוד ןכַאמ ּוצ ,ןֹורבֶח ןַײק |

 ןייא טימ ןעװעג ןענייז לארׂשי ןּופ עקירעּביא עלַא ךיוא ןּוא
 ןטרָאד ןענייז ײז ןּואי .ךלמ ַא רַאפ ןדוד ןכַאמ ּוצ ץרַאה



 - 
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 -עג ןּוא ןסענעג ןּבָאה יז ןּוא ,געט ײרד ןדוד טימ ןעװעג
 רַאפ טײרגעגּוצ ןּבָאה רעדירּב ערעײז םורָאװ ,ןעקנּורט
 זיּב ,ײז ּוצ טנָאנ ןעװעג ןענייז סָאװ יד ןּבָאה ךיוא ןּוא* .ײז
 ףיוא טיורּב טכַארּבעג ,ילּתפנ ןּוא ןּולּובז ןּוא רֶכָׂשֹׂשִי ּוצ
 ןוא ,ןעלוייאליומ ףיוא ןּוא ,ןעלמעק ףיוא ןּוא ,ןעלזייא
 ,סעקניזָאר ןּוא ,ןגייפ עטסערּפעג ,ןזײּפשלעמ ,רעדניר ףיוא
 סע םורָאװ ,בורל ףָאש ןּוא רעדניר ןּוא ,לײא ןּוא ,ןײװ ןּוא
 .לארׂשי ןיא החמׂש ַא ןעװעג זיא

 ןופ טײלטּפױה יד טימ הצע ןַא ןטלַאהעג טָאה דוד ןּואי בל
 .רעריפנָא ןכַאלטיא טימ ,ןטרעדנּוה יד ןּופ ןּוא ןטנזיוט יד

 ּביוא :לארׂשי ןּופ גנּולמַאזניַא רעד ּוצ טגָאזעג טָאה דוד ןּואי
 ,רַאה רעזדנּוא טָאג ןּופ זיא סע ןּוא ,ןלעפעגליֹוװ זיא ךייַא
 עקירעּביא ערעזדנּוא ּוצ ןקישרעדנַאנַאפ טיירּב רימָאל
 יז טימ ךיײלנּוצ ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדנעל עלַא ןיא רעדירּב
 טעטש ערעײז ןיא ןענייז סָאװ םִַײַןל יד ּוצ ןּוא םינהֹּכ יד ּוצ
 ּוצ ןּביילקפיוא ךיז ןלָאז יז זַא ,רעצעלּפ עיירפ יד טימ
 רעודנּוא ןּופ ןורָא םעד ןעגנערּברעּבירַא רימָאל ןּוא* .ודנּוא
 יד ןיא טכּוזעג טינ םיא ןּבָאה רימ םורָאװ ,זדנּוא ּוצ טָאג
 עמ ,טגָאזעג גנּולמַאזנייַא עצנַאג יד טָאה* .ןלּואָש ןּופ געט
 ןגיוא יד ןיא ךיילג ןעװעג זיא ךַאז יד םורָאװ ,ןָאט ױזַא לָאז
 ץנַאג טלמַאזעגנייַא טָאה דוד ןּוא* .קלָאפ ןצנַאג םעד ןּופ
 טמּוק עמ ויּב ןּוא םִיַרצִמ ןּופ רֹוחיש !ךייט םעדנ ןּופ לארׂשי
 -תַירק ןּופ טָאג ןּופ ןורָא םעד ןעננערּב ּוצ ידּכ ,תָמַח ןייק
 1: ןםלהָעל

 ןייק ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז לארׂשי ץנַאג ןּוא דוד ןּואי
 = = ידּכ ,הדּוהי ּוצ טרעהעג סָאװ םירָעי-תַירק ןייק ,הָלֵעַּב

 .רַאה םעד טָאג ןּופ ןורָא םעד ןטרָאד ןּופ ןעגנערּבּוצּפױרַא
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 -עג טרעװ ןעמָאנ ןייז סָאװ ,םיבּורּכ יד רעּביא טציז סָאװ
 ןּופ ןורָא םעד טגײלעגפױרַא ןּבָאה ײז ןּואי .ףיורעד ןפּור
 ןוא ָאוּוע ןּוא ,זיוה סבֶדְניִבַא ןּופ ןגָאװ םעיינ ַא ףיוא טָאג
 ,לארׂשי ץנַאג ןּוא דוד ןּוא* .ןגָאװ םעד טריפעג ןּבָאה ֹויחַא |

 ,חֹוּכ ןצנַאג ןטימ טָאג רַאפ טכַאמעג ךַאלײרפ ךיז ןּבָאה
 טימ ןּוא ,ןרַאטיג טימ ןּוא ,ןפרַאה טימ ןּוא ,ןעגנַאזעג טימ :
 .ןטײמּורט טימ ןּוא ,ןעלּבמיצ טימ ןּוא ,ןקיוּפ !

 ,ןֹודיּכ ןּופ רעייש םּוצ ויּב ןעמּוקעג ןענייז יז יװ ןּואי =
 ,ןורָא םעד ןעמענּוצנָא טנַאה ןייז טקערטשעגסיוא ָאוע טָאה |

 רעד טָאהיי .טקּורענּפָארַא םיא ןּבָאה רעדניר יד םורָאװ
 "עג םיא טָאה רע ןּוא ,ןָאזוע ףיוא טמירגעג טָאג ןּופ ןרָאצ
 םּוצ טנַאה ןייז טקערטשעגסיוא טָאה רע סָאװרַאפ ןגָאלש |
 .טָאג רַאפ ןּברָאטשעג ןטרָאד זיא רע ןּוא ;ןורָא !
 טכַארּבעג טָאה טָאג סָאװ טרעגרעעג טָאה ןדוד ןּוא;י |

 ָאוּועיזַרְּפ טרָא םענעי טפּור עמ ןּוא .ןָאזוע ףיוא ְךָארּב ַא
 רַאפ טַאהעג ארֹומ טָאה דוד ןּוא** .גָאט ןקיטניײה ףיוא זיּב ,

 ןעגנערּב ךיא לָאז ױזַא יװ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,גָאט םענעי ןיא טָאג
 ?טָאג ןּופ ןורָא םעד רימ ּוצ

 ןיא ךיז ּוצ ןורָא םעד ןעמונעגקעװַא טינ טָאה דוד ןּוא*
 ןּופ זיוה םעד ּוצ טריפענּפָא םיא טָאה רע רָאנ ,טָאטש-סדוד
 ןּבילּבעג זיא טָאג ןּופ ןורָא רעד ןּואי* .תַנ ןּופ ןעמֹודָא-דַבֹוע
 ירד זיוה ןייז ןיא ןעמֹודָאידַבֹוע ןּופ טניזעגזיוה םעד ײּב
 -דַבֹוע ןּופ זיוה סָאד טשטנעּבעג טָאה טָאג ןּוא .םישדח
 .טַאהעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןּוא ,ןעמֹודָא

 םיחּולש טקישעג טָאה רֹוצ ןּופ ךלמ רעד םָרּוח ןּוא ךי
 ןּוא סרעטסניימרעיומ ןּוא ץלָאהרעדעצ טימ ןדוד ּוצ

 טָאה דוד ןּוא* .זיוה ַא ןעיוּב ּוצ םיא ,סרעטסנײמצלָאה
 .ךָארּב סָאזוע .ה .ד *
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 רעּביא ךלמ ַא רַאפ טקיטסעפַאּב םיא טָאה טָאג זַא טסּוװעג
 . ןּופ ,ןּביױהרעד ךיוה ןעװעג זיא הכּולמ ןייז םורָאװ ,לארׂשי
 .לארׂשי קלָאפ ןייז ןגעו

 . ןּוא ,םִיַלָׁשּורי ןיא רעּבײװ ךָאנ ןעמונעג טָאה דוד ןּואי
 . ןענייז סָאד ןּוא* .רעטכעט ןּוא ןיז ךָאנ ןרָאּבעג טָאה דוד
 . ;םִיַלָשּורִי ןיא טַאהעג טָאה רע סָאװ רעדניק יד ןּופ ןעמענ יד
 . ,ַעּושילָא ןּוא ,רָחבִי ןּוא* ;המלש ןּוא ,ןֶתָנ ,בָבֹוש ןּוא ,ַעּוּמַש
 ןוא ,עֶמָשילָא ןּואי ;ַעיפָי ןּוא ,גָפָנ ןּוא ,הֵנֹונ ןּוא* ;טֶלָּפלָא ןּוא

 .טְלָפילֶא ןּוא ,עֶדָילֶעְּב
 / טּבלַאזעג זיא דוד זַא טרעהעג ןּבָאה םיּתשִלּפ יד ןּואי

 / םיּתשִלּפ עלַא ןּוא ,לארׂשי ץנַאג רעּביא ךלמ ַא רַאפ ןרָאװעג
 ,טרעהעג דוד טָאה .ןדוד ןכּוז ּוצ ןעגנַאגעגפױרַא ןעניײז
 .ןגעקטנַא יז סױרַא זיא רע ןּוא

  "רַאפ ךיז ןּבָאה ןּוא ,ןעמּוקעג ןענַײז םיּתשִלּפ יד ןּואי
 .םיאָּפר לָאט ןיא טײרּפש

 ךיא לָאז :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טָאג יב טנערפעג דוד טָאה*"
 ןיימ ןיא ןּבעג יז וטסעװ ןּוא ?םיּתשִלּפ יד ףיוא ןײנפױרַא
 לעװ ךיא ןּוא ,ףױרַא יג :טנָאזעג םיא ּוצ טָאנ טָאה ?טנַאה
 .טנַאה ןײד ןיא ןּבעג יז

 ןּוא ,םיצָרּפ-לַעַּב ןייק ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז יז ןּואיי
 טָאג :טנָאזעג טָאה דוד ןּוא ;ןגָאלשעג ןטרָאד יז טָאה דוד
 יװ ױזַא ,טנַאה ןיימ טימ טנייפ עניימ ןכָארּבעגכרּוד טָאה
 םעד ןפּורעג ןעמ טָאה םּורד .רעסַאװ ןּופ ךָארּבכרּוד ַא
 ."םיצ ְךּפילַעַּב טרָא םענעי ןּופ ןעמָאנ

 ;רעטענּפָאערעײז טוָאלעגרעּביא ןטרָאד ןּבָאה יז ןּואי*
 ןיא ןרָאװעג טנערּברַאפ ןעניײז ײז ןּוא ,ןסײהעג דוד טָאה
 .רעייפ

 טײרּפשרַאפ לָאמ ַא רעדיװ ךיז ןּבָאה םיּתשִלּפ יד ןּואי*
 .ךָארּבכרּוד .ה .ד *
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 טָאג ןּוא ,טָאג ייּב טנערפעג רעדיװ דוד טָאה;* .לָאט ןיא
 ירד ;ײז ךָאנ ןײגפױרַא טינ טסלָאז :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ||

 יד ןגעקַא ןּופ יז ףיוא ןעמּוק טסלָאז ןּוא ,ײז ןּופ קעװַא ךיז
 ןרעה טסעװ ּוד יװ ,ןייז טעװ סע ןּוא** .רעמיוּברעּבלױמ |/

 ,רעמיוּברעּבלױמ יד ןּופ ןציּפש יד ןיא טירט ןּופ שיורעג ַא /
 זיא סָאד םורָאװ ,המחלמ ןיא ןײנסױרַא ּוטסלָאז לָאמסנעד }
 ןופ ליח םעד ןגָאלש ּוצ סױרַאפ ריד ןעגנַאנעגסױרַא טָאג |

 .םיּתשִלּפ יד !
 ,ןלױפַאּב םיא טָאה טָאג יװ יװַא ןָאטעג טָאה דוד ןּואיי = |!
 ןֹועְבִנ ןּופ םיּתשִלּפ יד ןּופ ליח םעד ןגָאלשעג ןּבָאה ײז ןּוא !

 .הָרוָנ זיּב ןּוא
 טָאג ןּוא ,רעדנעל עלַא ןיא סױרַא זיא םש סדוד ןּואיי |
 .רעקלעפ עלַא ףיוא ארֹומ ןייז ןּבעגעג טָאה |
 ,טָאטש-סדוד ןיא רעזייה טכַאמעג ךיז טָאה רע ןּואי ןמ |
 ןּופ ןורָא םעד רַאפ טרָא ןַא טײרגענּוצ טָאה רע ןּוא :

 לָאמסנעדי .טלעצעג ַא םיא רַאפ טלעטשענפיוא ןּוא ,טָאג
 ןופ ןורָא םעד ןגָארט טינ לָאז רענייק זַא ,טגָאזעג דוד טָאה
 ּוצ טלײװרעדסױא טָאג טָאה יז לײװ ,םיִיַול יד רָאנ ,טָאג
 .קיּביא ףיוא ןענידַאּב ּוצ םיא ןּוא ,טָאג ןּופ ןורָא םעד ןגָארט
 ידּכ ,םִיַלָׁשּורי ןייק לארׂשי ץנַאג טלמַאזעגניַא טָאה דוד ןּוא
 סָאװ ,טרָא ןייז ףיוא טָאג ןּופ ןורָא םעד ןעגנערּבוצפױרַא
 ןּבילקעגפיונוצ טָאה דוד ןּוא* .םיא רַאפ טיירגעגוצ טָאה רע
 ןופ רעדניק יד ןּופ* .םִַיַול יד ןּוא ,ןרהַא ןּופ רעדניק יד
 טרעדנוה ,רעדירּב ענייז ןּוא ,ןַאמטּפױה םעד לַאירּוא :תָהק
 םעד הֵיָׂשַע :ירָרמ ןּופ רעדניק יד ןּופ"* .קיצנַאװצ ןּוא
 .קיצנַאװצ ןּוא טרעדנוה ײװצ ,רעדירּב ענייז ןּוא ,ןַאמטּפױה
 ענייז ןּוא ,ןַאמטּפױה םעד לֵאֹוי :םֹוׁשרג ןּופ רעדניק יד ןּופי
 ןופ רעדניק יד ןּופ* .קיסיײרד ןּוא טרעדנּוה ,רעדירּב
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 וה ײװצ ,רעדירּב ענייז ןּוא ,טּפױה םעד הָיעַמׁש :ןפָצילָא
 - ,ןַאמטּפױה םעד לַאילָא :ןֹורבֶח ןּופ רעדניק יד ןּופ* .טרעד
 , :לֵאיוװע ןּופ רעדניק יד ןּופיי .קיצכַא ,רעדירּב ענייז ןּוא
 ןּוא טרעדנוה ,רעדירּב עניײז ןּוא ,ןַאמטּפױה םעד בֶדְניִמַע
 .ףלעװצ

 ןּוא ,םינהּכ יד רֶתֵיבָא ןּוא קֹודָצ ןפּורעג טָאה דוד ןּוא;י
 ,ןלַאילָא ןּוא ,ןהָיעמש ,ןלַאֹוי ןּוא ,ןהָיָׂשַע ,ןלַאירּוא ,םִַיַול יד
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 יד טייז ריא :טגָאזעג ײז ּוצ טָאה רע ןּוא* .ןבֶדְנימַע ןּוא
 . ,ךייַא טקילײה ;םַײול יד ןּופ רעזײהרעטָאפ יד ןּופ ןטּפיוה
 ןעגננערּבפורַא טעװ ריא ןּוא ,רעדירּב ערעײַא ןּוא ריא
 ּבָאה ךיא ּוװ ןיהַא לארׂשי ןּופ רַאה םעד טָאג ןּופ ןורָא םעד
 ןעװעג טינ טייז ריא לײװ םורָאװ=* .םיא רַאפ טײרגעגּוצ
  ַא טכַאמעג רַאה רעודנּוא טָאנ טָאה ,לָאמ עטשרע סָאד
 יװ טכּוזעג טינ םיא ןּבָאה רימ םורָאװ ;זדנּוא ןשיװצ ךָארּב
 .קירעהעג

 ידּכ ,טקילײהעג ךיז םִיִיַול יד ןּוא םינהֹּכ יד ןּבָאה*
 .לארׂשי ןּופ רַאה םעד טָאג ןּופ ןורָא םעד ןעגנערּבוצפיורַא
 ןּופ ןורָא םעד ןגָארטעג ןּבָאה םִיַיַול יד ןּופ רעדניק יד ןּואי"
 ,טָאג ןּופ טרָאװ םעד טול ןלױפַאּב טָאה השמ יװ ױזַא ,טָאנ
 טָאה דוד ןּואי* .ךיז ףיוא ןעגנַאטש טימ לסקַא רעײז ףיוא
 ירּב ערעײז ןלעטש ּוצ םִַיַול יד ןּופ טײלטּפױה יד ןסייהעג
 ןוא ,ןרַאטיג ןּוא ,ןפרַאה ,רֶמָו"יֵלּכ טימ סרעגניז יד רעד
 ןוא* .החמׂש טימ לוק ןכיוה ַא ףיוא ןליּפש ּוצ ,ןעלּבמיצ
 ןופ ןּוא ;ןלַאֹוי ןּופ ןּוז םעד ןְמיֵה טלעטשעג ןּבָאה םִַײַול יד
 רעדניק יד ןּופ ןּוא ;ןּוהָיכִרִּב ןּופ ןּוז םעד ףֶסֶא ,רעדירּב ענייז
 .ןּוהָיָשּוק ןּופ ןּוז םעד ןֶתיֵא ,רעדירּב ערעײז ,ירָרמ ןּופ
 :גנַאר ןטײװצ ןּופ רעדירּב ערעײז ןעװעג ןענייז ײז טימ ןּוא;*
 ,ינּוע ןּוא ,לַאיחי ןּוא ,תֹומָרימש ןּוא ,לֵאיזֲעַי ןּוא ,ןֵּב ,ּוהָירַכז
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 ,ּוהֵלפילֶא ןּוא ,ּוהָיתִּתַמ ןּוא ,ּוהָיֵׂשֲעַמ ןּוא ,ּוהָיְנּב ןּוא ,בָאילָא
 .טײלרעױט יד ,לֵאיִעי ןּוא ,םֹודָאידַבֹוע ןּוא ,ּוהָינקִמ ןּוא

 טימ ןליּפש ּוצ ףיוא ,ןָתיִא ןּוא ,ףֶסָא ,ןְמיֵה ,סרעגניז יד ןּואי
 -ימש ןּוא ,לֵאיזַע ןּוא ,הָירַכז ןּואי .ןעלּבמיצ ענרעּפּוק
 ןּוא ,ּוהָיֵׂשֲעַמ ןּוא , בָאילָא ןּוא ,ינּוע ןּוא ,לָאיחי ןוא ,תֹומָר

 ,ּוהֵלפילֶא ּוהיִתְּתַמ ןּוא*: .תֹומָלַע ףיוא ןפרַאה טימ ,ּוהָיָנּב
 ףיוא ּוהָיוַוַע ןּוא ,לֵאיִעי ןּוא ,םֹודָאידַבֹוע ןּוא ,ּוהָיַנקִמ ןּוא
 רעד ּוהָינַנּכ ןּוא* .תינימש ףיוא ןפרַאה טימ ןריפּוצנָא

 רע ;גנַאזעג םעד רעּביא ןעװעג זיא םִַײַול יד ןּופ ןַאמטּפיױה |
 ןעװעג זיא רע םורָאװ ,גנַאזעג םייּב רַאה רעד ןייז טגעלפ'

 טיײלרעױט ןעװעג ןענייז הָנִקלֶא ןּוא הָיכָרְּב ןּוא= .רענעק ַא !
 ,יַׂשָמַע ןּוא ,לָאנַתנ ןּוא ,טְפָׁשֹוי ןּוא ,ּוהָינַבש ןּוא* .ןורָא םייּב
 ןּבָאה ,םינהֹּכ יד ,רֶזֶעילֶא ןּוא ,ּוהָיְנּב ןּוא , ּוהָירַכז ןּוא
 ;טָאג ןּופ ןורָא םעד רַאפ ןטײמּורט ףיוא טרעטײמּורטעג
 םייּב טײלרעױט ןעװעג ןענַײז ,הָיִחי ןּוא םֹודָא-דֵבֹוע ןּוא !
 .ןורָא !
 -טּפיױה יד ןּוא ,לארׂשי ןּופ עטסטלע יד ןּוא ,דוד ןּוא* |
 םעד ןעגנערּבּוצפױרַא ןעגנַאגעג ןענייז ,ןטנזיוט יד ןּופ טייל |

 .החמׂש טימ ,זיוה סמֹודָאידִבֹוע ןּופ ,דנּוּב סטָאג ןּופ ןורָא
 סָאװ םִַײול יד ןפלָאהעג טָאה טָאג וַא ,ןעװעג זיא סע ןּואיי |
 "עג ײז ןּבָאה ,דנּוּב סטָאג ןּופ ןורָא םעד ןגָארטעג ןּבָאה |

 ןעװעג זיא דוד ןּוא* .סרעדיװ ןּביז ןּוא ןסקָא ןּביז טכַאלש
 עלַא ןכײלגסעד ,ןעניײלנייפ ןּופ לטנַאמ ַא ןיא טלקיװעגנייַא
 ןּוא ,סרעגניז יד ןּוא ,ןורָא םעד ןגָארטעג ןּבָאה סָאװ םִַיַול
 דוד ןּוא ;סרעגניז יד רעּביא רעטסײמננַאזעג רעד הָינַנכ
 לארׂשי ץנַאג ןּוא* .דֹופֲא םענעניל ַא טַאהעג ךיז ףיוא טָאה
 ,גנּולַאש טימ דנּוּב סטָאג ןּופ ןורָא םעד טְכַארּבעגּפױרַא ןּבָאה
 "מיצ טימ ןּוא ,ןטײמּורט טימ ןּוא ,רפֹוש ןּופ לוק ַא טימ ןּוא
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 / ויא סע ןּוא* .ןפרַאה ןּוא ןרַאטינ ףיוא קידנליּפש ,ןעלּב
 / *סדוד ויּב ןעמּוקעג זיא דנוּב סטָאנ ןּופ ןורָא רעד יװ .ןעװעג
 / טקּוקעגסױרַא ןלּואָש ןּופ רעטכָאט יד לכימ טָאה ,טָאטש
 / ןצנַאט דוד ךלמ םעד ןעועג טָאה יז ןּוא ,רעטצנעפ ןכרּוד
 / ריא ןיא טכַארַאפ םיא טָאה יז ןּוא ,ךַאלײרפ ןכַאמ ךיז ןּוא
 | .ןצרַאה
 / ןּבָאה ןּוא ,טָאג ןּופ ןורָא םעד טכַארּבעג ןּבָאה יזןואי ןס

 . דוד סָאװ טלעצעג םעד ןיא טלעטשעגנײרַא םיא
 . ןעװעג בירקמ ןּבָאה ײז ןּוא ,טלעטשענפיוא םיא רַאפ טָאה
 דוד זַא ןּוא* .טָאג רַאפ רעּפּפָאדירפ ןּוא רעפּפָאדנַארּב
 . יד ןּוא רעפּפָאדנַארּב יד ןעגנערּבפיוא טקידנעעג טָאה
 ןעמָאנ ןיא קלָאפ סָאד טשטנעּבעג רע טָאה ,רעפּפָאדירפ
 םענייא רעדעװטעיּוצ טלײטעגסױא טָאה רע ןּוא* .טָאג ןּופ
 . ,טױרּב ןּבַאל ַא ןכַאלטיא ,יורפ ַא ויּב ןַאמ ַא ןּופ לארׂשי ןּופ
 .ןכּוקעקניזָאר ַא ןּוא ,שיילפ קלח ַא ןּוא

 ןּופ טָאג ןּופ ןורָא םעד רַאפ טלעטשעג טָאה רע ןּואּי
 ןעקנַאד ןּוא ןענָאמרעד ּוצ ףיוא ןּוא ,רענידַאּב רַאפ םִיַיַול יד
 ,טּפױה םעד ףָסָא* ;לארׂשי ןּופ רַאה םעד טָאג ןּביױל ןּוא
 ,ןתֹומָרימש ןּוא ,ןלַאיִעי ,ןהָירַכז ,םיא ּוצ ןטײװצ םעד ןּוא
 -דַבֹוע ןּוא ,ןּוהָיְנּב ןּוא ,ןבָאילָא ןּוא ,ןהָיתִּתַמ ןּוא ,ןלַאיחי ןּוא
 ףֶסָא ןּוא ;ןפרַאה טימ ןּוא ןרַאטיג טימ ,ןלַאיִעי ןּוא ,ןעמֹודָא
 יד לַאיוזַי ןּוא ּוהָיְנּב ןּוא* ;לּבמיצ ַא ףיוא טליּפשעג טָאה
 .דנּוּב סטָאג ןּופ ןורָא םעד רַאפ דימּת ןטַײמּורט טימ ,םינהּכ

 טוָאלעג טשרעּוצ דוד טָאה גָאט םענעי ןיא לָאמסנעדי
 .רעדירּב ענייז ןּוא ןפָסֶא ךרּוד טָאג ּוצ קנַאד ַא ןּבעג

 ,ןעמָאנ ןייז טפּור ,טָאג ּוצ קנַאד ַא טיג*
 .ןעגנואּוט עניײז רעקלעפ יד ןשיװצ ןסיוװ טזָאל
 ,םיא ּוצ טליּפש ,םיא ּוצ טנניז"
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 .רעדנּוװ ענייז עלַא ןּופ טדער
 ;ןעמָאנ ןקילײה ןייז טימ ךיז טמיריי

 ,טָאג ןכּוז סָאװ יד ןּופ ץרַאה סָאד ןעיירפ ךיז לָאז
 ,טײקרַאטש ןייז ןּוא טָאג טשרָאפיי

 .דימּת םינּפ ןייז טכּוװ
 ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ רעדנּוװ ענייז טנָאמרעדי*

 ,ליומ ןייז ןּופ םיטּפשמ יד ןּוא ,סנכײצ ענייז
 ,טכענק ןייז לארׂשי ןּופ ןעמָאז ריא;*

 .עטלײװרעדסױא ענייז ,בקעי ןּופ רעדניק ריא

 ,רַאה רעודנּוא טָאג זיא רעי*
 .םיטּפשמ ענייז ןענייז דרע רעצנַאג רעד רעּביא
 ,דנוּב ןייז קיּביײא טקנעדעג'*

 .תורֹוד טנזיוט ףיוא ןלױפַאּב טָאה רע סָאװ טרָאװ סָאד
 ;ןעמהרבַא טימ ןסָאלשעג טָאה רע סָאװי*

 .ןקחצי ּוצ העּובש ןייז ןּוא
 ,בקעי ּוצ קָח ַא רַאפ טלעטשעגפיוא סע טָאה רע ןּואיי

 ,לארׂשי ּוצ דנּוּב ןקיּביײא ןַא רַאפ
 ןַעַנּכ דנַאל סָאד ןּבעג ךיא לעװ ריד :ןגָאז ּוצ יױזַא:*

 .הלחנ רעיײַא ןּופ לײט םעד

 ,ןשטנעמ עטלייצעג ןעוװעג טייז ריא זַא*
 ;ןירעד עדמערפ ןּוא קיצניװ
 ,קלָאפ ּוצ קלָאפ ןּופ ןעננַאגעגמוא ןענייז ײז ןּואי

 ,המּוא רעדנַא ןַא ּוצ ךײרניניק ןייא ןּופ ןּוא
 ,ןקירד יז ןשטנעמ ַא ןזָאלעג טינ רע טָאהיי = |
 :ײז ןגעװ םיכלמ טפָארטשעג טָאה ןּוא |
 ,עטּבלַאזעג עניימ ןרירנָא טינ טלָאז ריאיי = }
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 .ןָאט זיּב טינ םיאיבנ ענַײמ ןּוא

 ,דרע עצנַאג יד ,טָאג ּוצ טנניזיי
 .העּושי ןייז גָאט ּוצ גָאט ןּופ ןָא טגָאז
 ,דובּכ ןייז רעקלעפ יד ןשיװצ טליײצרעד*+

 .רעדנּוװ ענייז תומּוא עלַא ןשיװצ
 ,טמירעג רעײז ןּוא הוהי זיא סיורג םורָאװי

 .רעטעג עלַא רעּביא קיטכרָאפ זיא רע ןּוא
 ,קיטשינ ןענייז רעקלעפ עלַא ןּופ רעטעג יד םורָאװי

 .טכַאמעג ןעלמיה יד טָאה הוהי ןּוא
 ,םיִנּפ ןייז רַאפ ןענייז טייקנייש ןּוא ץנַאלגיי

 ..טרָא ןייז ןיא ןענייז דיײרפ ןּוא טַײקרַאטש
 ,רעקלעפ יד ןּופ תוחּפשמ ריא ,טָאג ּוצ טיג*

 ..טײקרַאטש ןּוא דובּכ טָאג ּוצ טיג
 ,ןעמָאנ ןייז ןּופ דובּכ םעד טָאג ּוצ טיניי

 ,םיא רַאפ טמּוק ןּוא ,קנַאשעג ַא טגנערּב
 .ײשּפָא ןקילײה טימ טָאג ּוצ ךיז טקּוּב
 ;דרע עצנַאג יד ,םיא רַאפ טרעטיציי

 טינ ךיז לָאז יז ,טלעװ יד טקיטסעּפַאּב זיא ךיוא
 ,ןעלקַאװ

 ,דרע יד ןייז קיטסּול ןּוא ,ןעלמיה יד ןעיירפ ךיז ןלָאז
 .ןגיניק טּוט טָאג :רעקלעפ יד ןשיװצ ןגָאז ןעמ לָאז ןּוא
 ,טיײקלּופ ןייז טימ םי רעד ןרענּוד לָאז

 .ןירעד סָאװ ץלַא ןּוא דלעּפ סָאד ןייז ךַאלײרפ לָאז
 ,טָאג רַאפ דלַאװ ןּופ רעמיוּב יד ןעגניז ןלָאז לָאמסנעד**

 .דרע יד ןטּפשמ טמּוק רע םורָאװ

 ,טּוג זיא רע םורָאװ ,טָאג ּוצ קנַאד ַא טיג'*



 2 א םימיה ירבד 43--35 וט

 .דסח ןייז זיא קיּבײא ףיוא םורָאװ
 ,ףליה רעודנּוא ןּופ טָאג ,זדנּוא ףלעה :טגָאז ןּוא**

 יד ןּופ ליצמ ודנּוא ײז ןּוא ,ןייַא ודנּוא למַאז ןּוא
 ,רעקלעפ

 ,ןעמָאנ ןקילײה ןייד ןּביול ּוצ
 .ּביול ןייד טימ ןעמיר ּוצ ךיז
 לארׂשי ןּופ רַאה רעד טָאג זיא טּביױלעג*

 .טייקיּבייא ויּב ןּוא טײקיּביײא ןּופ
 טּבױלעג טָאה ןּוא !ןמָא :טגָאזעג טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא
 .טָאג |

 סטָאג ןּופ ןורָא םעד רַאפ ןוָאלעג ןטרָאד טָאה רע ןּואיי
 דימּת ןורָא ןרַאפ ןענידַאּב ּוצ רעדירּב ענייז ןּוא ןפָסָא דנּוּב
 ןּוא ,ןעמֹודָא-דַבֹוע ןּוא* .ךַאלגעטגָאט קיטיינ זיא סע יװ
 ןּוז םעד םֹודָא-דַבֹוע ןּוא ,קיצכעז ןּוא טכַא ,רעדירּב ערעײז !
 קֹודָצ ןּוא .טײלרעױט רַאפ ,ןהָסֹוח ןּוא ,ןענותידי ןּופ !

 ןּכשִמ םעד רַאּפ ,םינהֹּכ יד רעדירּב ענייז ןּוא ,ןהֹּכ םעד
 ןעגנערּבוצפיוא:* ,ןֹועְבִנ ןיא סָאװ הָמָּב רעד ףיוא טָאג ןּופ !
 רעפּפָאדנַארּב רַאפ חּבומ םעד ףיוא טָאג ּוצ רעפּפָאדנַארּב !
 -עג טייטש סע יװ ױזַא ,טנװָא ןיא ןּוא ירפ רעד ןיא ,דימּת !
 .לאֹרׂשי ןלױּפַאּב טָאה רע סָאװ טָאג ןּופ הרֹוּת רעד ןיא ןּבירש |
 -עּביא יד ןּוא ,ןּותּודי ןּוא ,ןֵמיֵה ןעװעג ןעניײז יז טימ ןּואיי |
 טימ ןפּורעגנָא ןעװעג ןענייז סָאװ .ענעּבילקעגסױא עקיר |
 ."דסח ןייז זיא קיּביײא ףיוא לײװ ,טָאג ןּביױל, ּוצ ףיוא ,ןעמענ |
 'ּורט ןעװעג ןעניײז ,ןענּותּודי ןּוא ןענָמיִה טימ ,ײז טימ ןּואיי |
 םעד רַאפ רֶמֶזייֵלּכ ןּוא ,ןליּפש םּוצ ןעלּבמיצ ןּוא ןטיימ -
 םייּב ןעװעג ןענײז ןענּותּודי ןּופ ןיז יד ןּוא ;טָאג ןּופ גנַאזעג -

 .רעיוט
 ןייז וצ רעכַאלטיא קעװַא זיא קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא+*



 .ף-ווי א םימיה ירבד 48

 | "ןיוה ןייז ןשטנעּב ּוצ טרעקעגמּוא ךיז טָאה דוד ןּוא ,זיוה

 : ' ,טניועג

  ןייז ןיא טצעזַאּב ךיז טָאה דוד זַא ,ןעװעג זיא סע ןּואי ןל
 / ץיז ךיא ,עז :איבנ םעד ןֶתָנ ּוצ טגָאזעג דוד טָאה ,זיוה

 / זיא דנּוּב סטָאג ןּופ ןורָא רעד ןּוא ,ןרעדעצ ןּופ זיוה ַא ןיא
 / סָאװץלַא :ןדוד ּוצ טגָאזענ ןָתָנ טָאה* .ןעגנַאהרָאפ רעטנּוא
 ' .ריד טימ זיא טָאג םורָאװ ,ּוט ,ןצרַאה ןייד ןיא

 / טרָאװ סָאד זיא ,טכַאנ רענעי ןיא ןעװעג זיא סע ןּואי
  ןגָאז טסלָאז ןּוא ייג* :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןענָתָנ ּוצ ןעװעג טָאג ןּופ
 / טסעװ ּוד טינ :טגָאזעג טָאג טָאה יװַא :ןדוד טכענק ןיימ ּוצ
 / *עג טינ ּבָאה ךיא םורָאװ ;ןעניֹוװ םּוצ זיוה ַא ןעיוּב רימ
 / טכַארּבעגפיוא ּבָאה ךיא סָאװ גָאט םעד ןּופ זיוה ַא ןיא טניוװ
 , ןעננַאנעג ןיִּב ךיִא טרעיינ ;נָאט ןקיטניײה ףיוא זיּב לארׂשי
 / .ןּכשִמ ּוצו ןּכשִמ ןּופ ןוא ,טלעצעג ּוצ טלעצעג ןּופ
 . ,לארׂשי ץנַאג ןשיװצ ןעגנַאגעגמּוא ןיּב ךיא ּוװ םּוטעמּוא*
 / רעטכיר יד ןּופ םענייא טימ טדערעג טרָאװ ַא ןעוו ךיא ּבָאה
 / ,קלָאפ ןיימ ןרעטיפ ּוצ ןלױפַאּב ּבָאה ךיא סָאװ ,לארׂשי ןּופ
 זיוה ַא טיױּבעג טינ רימ ריא טָאה סָאװרַאפ :ןגָאז ּוצ יװַא
 ,טכענק ןיימ ּוצ ןגָאז ױזַא ּוטסלָאז ,דנּוצַא ןּואי ?ןרעדעצ ןּופ
 ךיד ּבָאה ךיא :תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא :ןדוד ּוצ
 ּוצ ,ףָאש יד רעטניה ןּופ ,ץַאלּפרעטיפ םעד ןּופ ןעמּונעג
 ןיּב ךיא ןּוא* .לארׂשי קלָאפ ןיימ רעּביא טשריפ ַא ןייז
 ךיא ןּוא ,ןעננַאגעג טסיּב ּוד ּוװ םּוטעמּוא ריד טימ ןעװעגנ
 ךיא ןּוא ;ריד רַאפ ןּופ טנייפ ענייד עלַא ןטינשרַאפ ּבָאה
 עטסערג יד ןּופ ןעמָאנ רעד יװ יױזַא ,ןעמָאנ ַא ןכַאמ ריד לעװ
 רַאפ טרָא ןַא ןכַאמ לעװ ךיא ןּוא" .דרע רעד ףיוא סָאװ
 - ןעּור לָאז רע ןצנַאלפנײַא םיא לעװ ןּוא ,לארׂשי קלָאפ ןיימ
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 רעכערּברַאפ ןּוא ,ןרעטיצ טינ רעמ ןּוא ,טרָא ןייז ףיוא
 יד ןּופ* ,רעירפ יװ ױזַא ןעגנערּבמּוא טינ רעמ םיא ןלָאז
 קלָאפ ןיימ רעּביא רעטכיר ןלױפַאּב ּבָאה ךיא סָאװ געט
 ענייד עלַא קינעטרעטנּוא ןכַאמ לעװ ךיא ןּוא .לארׂשי!
 .זיוה ַא ןעיוּב ריד טעװ טָאג זַא ,ןָא ריד גָאז ךיא ןּוא .טנייפ
 ןרעװ טליפרעד ןלעװ געט ענייד זַא ,ןייז טעװ סע ןּואיי
 ןעמָאז ןייד ןלעטשפיוא ךיא לעװ ,ןרעטלע ענײד ּוצ ןַײג ּוצ
 לעװ ךיא ןּוא ,רעדניק עניײד ןּופ ןייז טעװ סָאװ ,ריד ךָאנ
 ןּוא ,זיוה ַא ןעיוּב רימ טעװ רע** .הכּולמ ןייז ןקיטסעפַאּב
 לעװ ךיא:* .קיּבײא ףיוא ןָארט ןייז ןקיטסעפַאּב לעװ ךיא
 ,ןּוז ַא רַאפ ןייז רימ טעװ רע ןּוא ,רעטָאּפ ַא רַאפ ןייז םיא|

 ּבָאה ךיא יװ ױזַא ,םיא ןּופ דסח ןיימ ןָאטּפָא טינ לעװ ךיא ןּוא
 ךיא ןּוא* .ריד רַאפ ןעװעג זיא סָאװ םעד ןּופ ןָאטעגּפָא
 וזיּב ךיירגיניק ןיימ ןיא ןּוא זיוה ןיימ ןיא ןלעטשפיוא םיא לעװ
 .קיּביא ויּב טסעפ ןַיז טעװ ןָארט ןייז ןּוא ,קיּבײא ףיוא
 -ָאדיד יװ ױזַא ןּוא ,רעטרעװ עקיזָאדיד עלַא יװ יוזַא= = |
 .ןדוד ּוצ טדערעג ןֶתָנ טָאה ױזַא ,גנואעז עצנַאג עקיז

 -עג ךיז טָאה ןּוא ,ןעמּוקעג זיא דוד ךלמ רעד ןּואי*
 ּוד טָאג ,ךיא ןיּב רעװ :טגָאזעג טָאה ןּוא ,טָאג רַאפ טצעז
 טכַארּבעג ךימ טסָאה ּוד סָאװ ,זיוה ןיײמ זיא רעװ ןּוא ,רַאהי
 ןיא ןיילק ןעװעג ךָאנ זיא ,טָאג ,סָאד ןּואי ?רעהַא ויִּב
 ןייד ןּופ זיוה םעד ןגעװ טדערעג טסָאה ּוד ןּוא ,ןגיוא ענַײד
 ןיא טכַארטַאּב ךימ טסָאה ןּוא ,ןיהַא רעטײװ ףיוא טכענקי
 סָאװ* .רַאה ּוד טָאג ,ןַאמ םענעּבױהעג ַא ןּופ רעגײטשי
 ?טכענק ןייד ּוצ דובּכ םעד ןגעוו ןגָאז ריד דוד ןעק ךָאנ רעמ

 ,טכענק ןײד ןגעװ ןּופ ,טָאגי* .טכענק ןייד ךָאד טסנעק ּוד
 ,טיײקסיורג עקיזָאדידלַא ןָאטעג ּוטסָאה ןצרַאה ןיײד טיול ןּוא
 ָאטינ זיא סע ,הוהי* .ןכַאז עסיורג עלַא יד ןסיװ ןזָאל ּוצ
 ׂו
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 /סָאװ ץלַא טול ,ריד ץּוחַא טָאג ןייק ָאטינ ןּוא ,ּוד יװ ַאזַא
 רעסָאװ ןּואי* .ןרעױא ערעזדנוא טימ טרעהעג ןּבָאה רימ
 . קלָאפ ןײד יװ ױזַא זיא דרע רעד ףיוא המּוא עקיצנײא
 ,םּוצ ךיז רַאפ ןוײלסױא ןעגנַאגעג זיא טָאג סָאװ ,לארׂשי
 , עקיטכרָאפ ןּוא עסיורג ךרּוד ןעמָאנ ַא ןכַאמ ּוצ ריד ,קלָאפ
 .ּוד סָאװ קלָאפ ןיײד רַאפ ןּופ תומּוא ןּבײרטרַאפ ּוצ-ןכַאז
 . -עג טסָאה ּוד םורָאװ** ?םִיַרצִמ ןּופ טזײלעגסױא טסָאה
  ,קיּבײא ףיוא קלָאפ םּוצ ריד לארׂשי קלָאפ ןייד טכַאמ
  ,דנּוצַא ןוא* .טָאג םּוצ ײז ןרָאװעג טסיּב ,הוהי ,ּוד ןּוא
 ןייד ןגעװ טדערעג טסָאה ּוד סָאװ טרָאװ סָאד לָאז ,טָאנ
 . ,קיּבײא ףיוא ןרעװ טרעװַאּב ,זיוה ןייז ןגעװ ןּוא טכענק
 טרעװַאּב סע לָאז ,ָא=* .טדערעג טסָאה ּוד יװ ױזַא ּוט ןּוא
 ,קיּבײא ףיוא ןרעװ טסײרגעג ןעמָאנ ןיײד לָאז ןּוא ,ןרעװ
 .--לארׂשי ןּופ טָאג רעד זיא תֹואָבצ ןּופ הוהי :ןגָאז ּוצ ױזַא
 לָאז טכענק ןייד דוד ןּופ זיוה סָאד ןּוא ,לארׂשי רַאפ טָאג ַא
 -טנַא טסָאה ,טָאג ןיימ ,ּוד םורָאװ** .ריד רַאפ טסעפ ןייז
 ,זיוה ַא ןעיוּב ּוצ םיא ,טכענק ןייד ןּופ רעוא םעד טקעלּפ
 .רַאפ ןייז ּוצ ללּפתמ טגעװרעד ךיז טכענק ןײד טָאה םּורד
 יּוצ טסָאה ּוד ןּוא ,טָאג טסיּב ּוד ,הוהי ,דנּוצַא ןּוא** .ריד
 דנּוצַא טסָאה ןּואי ,סטּוג עקיזָאדסָאד טכענק ןײד טגָאזעג
 ןייז ּוצ ,טכענק ןײד ןּופ זיוה סָאד ןשטנעּב ּוצ טקיליװַאּב
 לָאז ,טשטנעּבעג טסָאה ,טָאג ,ּוד זַא ;ריד רַאפ קיּביײא ףיוא
 .קיּבײא ףיוא טשטנעּבעג ןייז סע

 יד ןגָאלשעג דוד טָאה ,ּםעד ךָאנ ןעװעג זיא סע ןּוי קךי
 ןּוא ,קינעטרעטנּוא טכַאמענ יז טָאה ןּוא ,םיּתשִלּפ

 רעד ןּופ טעטשרעטכעט עריא טימ תַנ ןעמּונעגּוצ טָאה
 .םיּתשִלּפ יד ןּופ טנַאה
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 ןרָאװעג זיא בָאֹומ ןּוא ,בָאֹומ ןגָאלשעג טָאה רע ןּואי
 .ּבָאגּפָא ןעגנערּב סָאװ טכענק ןדוד ּוצ

 הָבֹוצ ןּופ ךלמ םעד רֶזָעדַדַה ןגָאלשעג טָאה דוד ןּואי
 -רעּבױא ןייז ןלעטשפיוא ןעגנַאגעג ויא רע תעּב ,תָמַח ןיא|
 םיא ןּופ ןעגנּוװצַאּב טָאה דוד ןּוא* .תֶרּפ ךייט םייּב טנַאה|
 קיצנַאװצ ןּוא ,רעטײר טנזיוט ןּביז ןּוא ,ןגעװטײר טנזיוט |
 -עג עלַא טמײלעג טָאה דוד ןּוא ;רעײגסּופ ןַאמ טנזיוט
 טוָאלעגרעּביא רע טָאה ןַאּפשעג טרעדנּוה רָאנ ,ןענַאּפש
 .יז ןּופ !
 םעד רֶזָעדַדַה ןפלעה ןעמּוקעג קֶׂשֶמרַד ןּופ םַרַא זיא* == |
 ײװַצ םימַרַא יד ןּופ ןגָאלשעג טָאה דוד ןּוא ,הָבֹוצ ןּופ ךלמ |
 ןכַאװנ טלעטשעג טָאה דוד ןּוא* .ןַאמ טנזיוט קיצנַאװצ ןּוא |
 סָאװ טכענק ןדוד ּוצ ןרָאװעג זיא םֶרַא ןּוא ,קָׂשָמַד-םַרַא ןיא |
 .ּבָאנּפָא ןעגנערּב |
 -עג זיא רע ּוװ םּוטעמּוא ןדוד ןפלָאהעג טָאה טָאג ןּוא = |
 .ןעגנַאג !

 ןענייז סָאװ ןדליש ענרעדליג יד ןעמּונעג טָאה דוד ןּואי = |
 ןייק טכַארּבעג יז טָאה ןּוא ,טכענק סרֶזֶעדַדַה ףיוא ןעװעג !
 ,טעטש סרָזֶעדִדַה ,ןּוּצ ןּופ ןּוא ,תַחבִט ןּופ ןּוא* .םִיַלָשּוריו
 המלש טָאה ןּופרעד .רעּפּוק ליפ רעײז ןעמּונעגּוצ דוד טָאה !

 ענרעּפּוק יד ןּוא ,ןלײז יד ןּוא ,םי םענרעּפּוק םעד טכַאמענ
 .םילּכ |

 דוד זַא טרעהעג טָאה תֶמַח ןּופ ךלמ רעד ּועֹוּת ןּוא
 ןּופ ךלמ םעד רֶזָעדַדַה ןּופ ליח ןצנַאג םעד ןגָאלשעג טָאה
 ךלמ םּוצ ןעמֶרֹודַה ןּוז ןייז טקישעג טָאה רע ןּואי" ,הָבֹוצ !

 -רַאפ ,ןשטניװּוצנָא םיא ןּוא דירפ ףיוא ןגערפ ּוצ םיא דוד
 םיא ןּוא ,ןרָזָעדַדַה טימ ןטלַאהעג המחלמ טָאה רע סָאװ !
 -ּועֹוּת טימ תומחלמ טַאהעג טָאה רֶזָעֹדַדַה םורָאװ--ןגָאלשעג !



 2טי-וו חי א םימיה ירבד 52

 .םילּכ ענרעּפּוק ןּוא ענרעּבליז ןּוא ענרעדליג ײלרעלַא טימ
 םעד טימ ,טָאגּוצ טקילײהעג דוד ךלמ רעד טָאה ךיוא יײזיי
 ןּופ ןעמּונעגקעװַא טָאה רע סָאװ דלָאג םעד ןּוא רעּבליז
 .רעדניק יד ןופ ןוא ,בָאֹומ ןּופ ןּוא ,םֹודָא ןּופ :רעקלעפ עלַא
 | .קֵלָמַע ןּופ ןּוא ,םיּתשִלּפ יד ןּופ ןּוא ,ןֹומַע ןּופ

 םֹודָא ןּופ ןגָאלשעג טָאה ןהָיּורצ ןּופ ןּוז רעד יַשבַא ןּואי*
 "עג טָאה רע ןּוא:= ,טנזוט ןצכַא ץלַאז ןּופ לָאט םעד ןיא
 טכענק ןרָאװעג זיא םֹודֶא ץנַאג ןּוא ,םֹודָא ןיא ןכַאװ טלעטש
 | .ןדוד ּוצ

 "עג זיא רע ּוװ םּוטעמּוא ןדוד ןפלָאהעג טָאה טָאג ןּוא
 ,לארׂשי ץנַאג רעּביא טניניקעג טָאה דוד ןּוא** .ןעגנַאנ
 ,ןצנַאג ןייז ּוצ טײקיטכערעג ןּוא טכער ןָאטעג טָאה רע ןּוא
 : .קלָאפ

 .;ליח ןרעּביא ןעוועג זיא הָיורצ ןּופ ןּוז רעד בָאֹוי ןּוא**
 ןּוא* .רענָאמרעד רעד ,ןדּוליחַא ןּופ ןּוז רעד טְפָׁשֹוהי ןּוא
  ןּופ ןוז רעד ךֶלְמיִבַא ןּוא ,ןבּוטיחַא ןּופ ןּוז רעד קֹודָצ
 ּוהָיְנּב ןּואיי .רעּבײרש רעד ,ָאשְוַש ןּוא ;םינהּכ ,ןרָתָיבֶא
 ,ןוא ;םיתָלּפ יד ןּוא םיִתֵרּכ יד רעּביא ,ןעֶדָיֹוהי ןּופ ןּוז רעד
 .ךלמ ןּופ טנַאה רעד ייּב עטשרע יד ,ןדוד ןּופ ןיז יד

" 

 ' ׁשֶחָנ ןּברָאטשעג ויא ,םעד ךָאנ ןעװעג זיא סע ןוא; טי
 , "עג זיא ןּוז ןייז ןּוא ,ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּופ ךלמ רעד

 .ןָאט ךימָאל :טגָאזעג דוד טָאה* .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװ
 . ןייז םורָאװ ,ןשֶחֶנ ןּופ ןּוז םעד ןּונָח טימ טײקכַאלטניירפ ַא
 .רימ טימ טײקכַאלטניירפ ַא ןָאטעג טָאה רעטָאפ

 ' ךָאנ ןטסיײרט ּוצ םיא םיחּולש טקישעג טָאה דוד ןּוא
  דנַאל ןיא ןעמּוקעג ןענַײז טכענק סדוד ןּוא ,רעטָאפ ןייז
 0 .ןטסײרט ּוצ םיא ,ןענּונָח ּוצ ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּופ
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 ּוצ טנָאזעג ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּופ ןרַאה יד ןּבָאה*
 סָאװ ,רעטָאפ ןײד דובּכ ןָאט לִיװ דוד זַא ּוטסנַײמ :ןענּונֶח
 ּוצסױא רָאנ ךָאד ?רעטסיײרט ריד ּוצ טקישעג טָאה רע|
 ןעניײז דנַאל סָאד ןקּוקּוצסיוא ןּוא ןרעטשינּוצ כרּוד ןּוא ןשרָאפ!
 .ריד ּוצ ןעמּוקעג טכענק ענייז
 ,טלָאגעגּפָא יז טָאה ןּוא ,טכענק סדוד ןעמוונעג ןּונָח טָאה* =!
 ,ךיד ןויּב ,טפלעה ןיא רעדײלק ערעײז ןטינשעגּפָא ןּוא|
 .טקישעגקעװַא ײז טָאה ןּוא |

 יד ןגעװ ןדוד טגָאזעגנָא טָאה עמ ןּוא ןעמּוקעג ןעמ זיא* = |
 ןשטנעמ יד םורָאװ ,ןגעקטנַא טקישעג יז טָאה רע ןּוא ,ןשטנעמ !
 טוָאלעג טָאה ךלמ רעד ןּוא .טמעשעג רעײז ךיז ןּבָאה !
 ,ןסקַאװּפָא ןלעװ דרעּב ערעייַא ויּב ֹוחירי ןיא טציז :ןגָאז
 .ןרעקמּוא ךיז טעװ ריא ןּוא |
 ךיז ןּבָאה ײז זַא ןעזעג ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּבָאהי- |

 ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּוא ןּונָח ןּוא ,ןדוד יײּב טסואימרַאפ
 ּוצנָא ךיז ידּכ ,רעּבליז רענטנעצ טנזוט טקישעג ןּבָאה
 ,הָבֹוצ ןּופ ןּוא ,הָכֵעַמ-םַרַא ןּופ ןּוא ,םִיַרהַנ-םַרַא ןּופ ןענניד

 ת י=פ ץ=

 ײװצ ןעגנודעגנָא ךיז ןּבָאה יז ןּואי .רעטײר ןּוא ןגעװטײר
 ,הָכֲעַמ ןּופ ךלמ םעד ןּוא ,ןגעװטײר טנזוט קיסיײרד ןּוא
 "עג ןּבָאה ןּוא ,ןעמּוקעג ןעניײז ײז ןּוא ,קלָאפ ןייז ןּוא
 ףיז ןּבָאה ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּוא .ָאבדימ רַאפ טרעגַאל
 ףיוא ןעמּוקעג ןענייז ןּוא ,טעטש ערעײז ןּופ טלמַאזעגנייַא
 .המחלמ !

 ,ןבָאֹוי טקישעג טָאה רע ןּוא ,טרעהעג טָאה דוד ןּוא* !
 .םירֹוּביג יד ןּופ ליח ןצנַאג םעד ןּוא

 ןּוא ,ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּואי
 ןּוא ;טָאטש ןּופ גנַאגניַא םייּב המחלמ ַא טכירעגנָא ןּבָאה
 רעדנוזַאּב ןעװעג ןענייז ,ןעמּוקעג ןענייז סָאװ םיכלמ יד |
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 / רעד ןּופ טנָארפ רעד וַא ןעזעג טָאה בָאֹוי ןּוא* .דלעפ ןיא
 . רע טָאה ;ןטניה ןּופ ןּוא טנרָאפ ןּופ םיא ןגעק זיא המחלמ
 / -סיוא ןּוא ,לארׂשי ןּופ ענעּבילקעג עלַא ןּופ ןּבילקעגסיוא
 . טָאה קלָאפ עקירעּביא סָאד ןּואיי .םָרַא ןגעקַא טלעטשעג
 . ןּוא ,ןיַשבַא רעדּורּב ןייז ןּופ טנַאה רעד ףיוא ןּבעגעג רע
 .ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןגעקַא טלעטשעגסיוא ךיז ןּבָאה יז
 . ןּופ רעקרַאטש ןייז טעװ םֶרַא ּבױא :טגָאזעג טָאה רע ןּואי*
  ןופ רעדניק יד ּביוא ןּוא ,ףליה ּוצ ןייז רימ ּוטסעװ ,רימ
 . .ןפלעה ריד ךיא לעװ ,ריד ןּופ רעקרַאטש ןייז ןלעװ ןֹומַע
  רעודנוא רַאפ ,ןקרַאטש ךיז רימָאל ןּוא ,קרַאטש ייז:*
 . הוהי לָאז ןּוא ;טָאג רעודנּוא ןּופ טעטש יד רַאפ ןּוא קלָאפ
 .ןגיוא ענייז ןיא טּוג זיא סָאװ ןָאט

 טנענעג ןּבָאה םיא טימ סָאװ קלָאפ סָאד ןּוא בָאֹוי ןּואי!
 רַאפ ןפָאלטנַא ןענייז יז ןּוא ,המחלמ ףיוא םָרַא ןגעקטנַא
 םָרַא זַא ןעזעג ןּבָאה ןֹומַע ןּופ רעדניק יד יװ ןּוא* .םיא
 ּורּב ןייז רַאפ ןפָאלטנַא ךיוא ײז ןענייז ױזַא ,ןפָאלטנַא זיא
 זיא בָאֹוי ןּוא .טָאטש ןיא ןײרַא ןענייז ןּוא ,ןיַשבַא רעד
 .םִיַלָשּורי ןייק קעװַא

 ,לארׂשי רַאפ ןגָאלשעג ןענייז יז זַא ןעזעג טָאה םָרַא ןּוא*
 טכַארּבעגסױרַא ןּבָאה ןּוא ,םיחּולש טקישעג ןּבָאה יז ןּוא
 רעריפ-ליח םעד ְךֵּפֹוׁש טימ ,ךייט טײז רענעי ןּופ סָאװ םָרַא
 .סױרַאפ ײז ןרֶזֶעדַדַה ןּופ

 טלמַאזעגניַא טָאה רע ןּוא ,ןדוד ןרָאװעג טגָאזעגנָא זיא:י
 -עג זיא רע ןּוא ;ןדרַי םעד רעּבירַא זיא ןּוא ,לארׂשי ץנַאג
 ןּוא ;ײז ןגעקַא טלעטשעגסיוא ךיז טָאה ןּוא ,ײז ּוצ ןעמּוק
 ןּבָאה יז ןּוא ,המחלמ ַא םָרַא ןגעקַא טכירעגנָא טָאה דוד
 רַאפ ןפָאלטנַא זיא םֶרַא ןּוא;* .םיא טימ ןטלַאהעג המחלמ
 ףיוא טנזיוט ןּביז םָרַא ןּופ טעגרהעג טָאה דוד ןּוא ,לארׂשי
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 ְךַפֹוש ךיוא ;רעײנסּופ ןַאמ טנזיוט קיצרעפ ןּוא ,ןגעװטײר
 .טײטעג רע טָאה רעריפ-ליח םעד

 ןענייז יז זַא ןעזעג ןּבָאה ןרָזֶעדִדַה ןּופ טכענק יד ןּוא;*
 טימ םולש טכַאמעג ןּבָאה יז ןּוא ,לארׂשי רַאפ ןגָאלשעג
 -עג טינ רעמ טָאה םָרַא ןּוא .טנידעג םיא ןּבָאה ןּוא ,ןדוד
 .ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןפלעה טלָאװ

 רעקמּוא םעד ןּופ טַײצ רעד ןיא ןעװעג זיא סע ןּוא! ר
 סױרַא ןעײג םיכלמ יד סָאװ טײצ רעד ןיא ,רָאי ןּופ

 ןּוא ,ליח-גירק םעד טריפעגסיורַא בָאֹוי טָאה ,המחלמ ףיואי
 ןּוא ;ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּופ דנַאל סָאד טסיװרַאפ טָאה'
 דוד ןּוא-הָּבַר ףיוא טרעגעלעג טָאה ןּוא ןעמּוקעג זיא רע
 ןּוא ,הָּבַר ןגָאלשעג טָאה בָאֹוי ןּוא-םִיַלָשּורי ןיא ןסעזעג זיא !

 .טרעטשעצ יז טָאה
 ןייז ןּופ ןיורק סמָּכלַמ ןעמּונעגּפָארַא טָאה דוד ןּואי = |
 ,גָאװ ןפיוא דלָאג רענטנעצ ַא ןענּופעג יז טָאה רע ןּוא ;ּפָאק !
 ןרָאװעג ןָאטעגנָא זיא יז ןּוא .ריא ןיא ןייטשעג רעיײט טימ|

 רע טָאה טָאטש רעד ןּופ ּבױר ןּוא .ּפָאק סדוד ףיוא
 ריא ןיא סָאװ קלָאפ סָאד ןּוא* .ליפ רעיײז טריפעגסױרַא !
 ןּוא ,ןגעז טימ ןטינשעג ײז טָאה ןּוא ,טריפעגסורַא רע טָאה !
 יװַא ןוא .קעה טימ ןּוא ,סנטילששערד ענרעזייַא טימ !
 .ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּופ טעטש עלַא ּוצ ןָאט דוד טגעלפ |
 טרעקענמּוא ךיז ןּבָאה קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא דוד ןּוא == |
 .םִיַלָׁשּורי ןייק |

 ןּביוהעגפיוא ךיז טָאה ,םעד ךָאנ ןעװעג זיא סע ןּואי
 יֵכֹּבַס טָאה לָאמסנעד .םיּתשִלּפ יד טימ רֶזְנ ןיא המחלמ ַא
 ,םיאָפר יד ןּופ רעדניק יד ןּופ ןיַּפְס ןגָאלשרעד הָשּוח ןּופ !

 .קינעטרעטנּוא ןרָאװעג ןענײז ײז ןּוא
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 ,םיּתשִלּפ יד טימ ווממ ַא ןעװעג רעדיװ זיא סע ןּוא?
 םעד ימחַל ןגָאלשרעד טָאה ןריָי ןּופ ןּוז רעד ןְנָחֹלֶא ןּוא
 ויּפש ןײז ןּופ ץלָאה רעד סָאװ ,תַנ ןּופ ןתִילָנ ןּופ רעדּורּב
 .רעּבעװ ןּופ גנַאטש רעד יװ יױװַא ןעװעג זיא

 זיא .ּתַנ ןיא המחלמ ַא ןעװעג רעדיװ זיא סע ןּוא*
 רעגניפ ענייז סָאװ ,סקּוװ ןסיורג ַא ןּופ ןַאמ ַא ןעװעג ןטרָאד
 ןּוא ;קיִצנָאװצ ןּוא .ריפ--סקעז ןּוא סקעז ּוצ ןעװעג ןענײז
 טָאה רע ןּואי .ָאפָר םעד ןופ ןרָאּבעג ןעװעג זיא ךיוא רע
 ,אָצֵמָש ןּופ ןּוז רעד ןָתָנֹוהי םיא טָאה ;לארׂשי טרעטסעלעג
 .ןגָאלשרעדי ,רעדּורּב סדוד

 ןיא ָאפִר םעד ןּופ ןרָאּבעג ןעװעג ןענייז עקיזָאדידי
 ןּוא ,ןדוד ןּופ טנַאה רעד ךרּוד ןלַאפעג ןענייז יז ןּוא ;תַג
 קט : .טכענק ענייז ןּופ טנַאה רעד ךרּוד

 ןוא ,לֵארׂשי ףיוא ןענַאטשעגפױא זיא ןטש ַא ןּוא אכ
 דוד ןּוא* ,לארׂשי ןלייֵצ ּוצ ןדוד טדערעגנָא טָאה רע

 טייג :קלָאפ ןּופ ןרַאה יד ּוצ ןּוא ,ןבָאֹוי ּוצ טגָאזעג טָאה
 סע טגנערּב ןּוא ,ןֶד ויּב ןּוא עַבָׂשירַאּב ןּופ לארׂשי טליײצ
 :טגָאזעג בָאֹוי טָאה* .רּפסמ רעײז ןסיװ לָאז ךיא ידּכ ,רימ
 יז יװ ליפ ױזַא לָאמ טרעדנוה קלָאפ ןייז ןרעמ טָאג לָאז
 ןיימ ּוצ טכענק ,ךלמ רַאה ןיימ ,עלַא טינ יז ןעניז !ןענײז
 לָאז סָאװכָאנ ?רַאה ןיימ סָאד טגנַאלרַאפ סָאװּוצ ?רַאה
 ?לארׂשי ףיוא דניז ַא רַאפ ןייז סע

 ּוצ קרַאטש ןעװעג זיא ךלמ ןּופ טרָאװ סָאד רעּבָאי
 ןעננַאגעגמּורַא זיא ןּוא ,ןעגנַאנעגסױרַא זיא ְבָאֹוי ןּוא ,ןֵבָאֹוי
 .םִיַלָשּורי ןייק ןעמוקעגקירּוצ ויא ןּוא ,לארָׂשי ץנַאג ןיא
 ייצ רעד ןּופ רֹּפַסִמ םעד ןּבענעגרעּביא טָאה בָאֹוי ןּוָא*
 ןעװענ זיא לארׂשי ץנַאג ןּוא .ןדוד ּוצ קלָאפ םעד ןּופ גנּול
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 ַא ןעיצ סָאװ ןַאמ טנזיוט טרעדנּוה ןּוא טנויוט לָאמ טנזיִוט
 סָאװ טנויוט קיצעּביז ןּוא טרעדנּוה ריפ ,הדּוהי ןּוא ;דרעװש
 טלײצעג טינ רע טָאה ןימינּב ןּוא יִוֵל ןּוא* .דרעוװש ַא ןעיצ
 ןעװעג זיא ךלמ םעד ןּופ גָאנָא רעד םורָאװ ;ײז ןשיוװְצ

 .רעדיװּוצ ןֵבָאֹוי |
 ןגעװ טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש ןעװעג זיא סע ןּואי

 טָאה* .לארׂשי ןגָאלשעג טָאה רע ןּוא ,ךַאז רעקיזָאדרעד |
 ךיא סָאװ טקידניױעג רעיײז ּבָאה ךיא טָאג ּוצ טגָאועג דוד -

 טעּב ךיא ,ּפָא ּוט ,דנּוצַא ןּוא ,ךַאז עקיזָאדיד ןָאטעג ּבָאה
 ןיּב ךיא םּורָאװ ,טכענק ןײד ןּופ ךערּברַאפ םעד ,ךיד
 - .שירַאנ רעײז ןעװעג

 :ןגָאז ּוצ יװַא ,רעעז סדוד ,דֶג ּוצ טגָאזעג טָאג טָאהי
 טָאג טָאה ױזַא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןדוד ּוצ ןדער טסלָאז ןּוא יי
 ריד ּבײלק ;ריד ףיוא ךיא גל ןכַאז ײלרעײרד :טגָאזעג
 .ןָאט ריד לָאז ךיא סָאװ ,יײז ןּופ סניײא סיוא

 :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןדוד ּוצ ןעמּוקעג דג זיִא;!
 ירד רעדעװטנעי* ,ריד ףיוא םענ :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא
 רַאפ ןרעװ טדנעלרַאפ םישדח ײרד רעדָא ,ּרעננּוה רָאי
 ךיד לָאז םיאנוָׂש עניײד ןּופ דרעװש יד ןּוא ,טנייפ ענײד
 ַא ןוא טָאג ןּופ דרעװש יד געט ײרד רעדָא ,ןכיײרגרעד
 ןעגנערּבמּוא לָאז טָאג ןופ ךאלמ רעד ןּוא ,דנַאל ןיא הפנמ
 רַאפ סָאװ עז דנּוצַא ןּוא .לארׂשי ןּופ קרַאמעג ןצנַאג ןיא
 .ךימ טקיש סָאװ םעד ּוצ ןעגנערּב לָאז ךיא דײשַאּב ַא

 ,ךימָאל .גנע רעײז זיא רימ :ןדָג ּוצ טגָאזעג דוד טָאה'*
 ןייז םורָאװ ,טָאג ןּופ טנַאה רעד ןיא ןלַאפ ,ךיד טעּב ךיא
 רעד ןיא ןלַאפ טינ ךימָאל ןּוא ,סיורג רעײז זיא תונמחר
 | .ןשטנעמ ַא ןּופ טנַאה



 21-14 אכ א םימיה ירבד 58

 ןענייז סע ןּוא ,לארׂשי ףיוא הפנמ ַא טקישעג טָאג טָאה;*
 .ןַאמ טנזיוט קיצעּביז לארׂשי ןּופ ןלַאפעג

 -מּוא יז ,םִיַלָשּורי ןייק ךאלמ ַא טקישעג טָאה טָאג ןּואי*
 ,ןעגנערּבמּוא םייּב ןטלַאהעג טָאה רע יװ רעּבָא ;ןעגנערּבּוצ
 ףיוא טַאהעג הטרח טָאה רע ןּוא ,טקּוקעגּפָארַא טָאג טָאה
 "מּוא םעד ךאלמ םעד ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,זיּב םעד
 ךאלמ רעד ןּוא .טנַאה ןייד ּפָא זָאל דנּוצַא !גּונעג :רעגנערּב
 .יסּובי םעד ןְנרָא ןּופ רעייש םעד יב ןענַאטשעג זיא טָאג ןּופ
 םעד ןעזרעד טָאה ןּוא ,ןגיוא ענייז ןּביױהעגפיוא דוד טָאה'י
 ןייז טימ למיה ןּוא דרע ןשיװצ טײטש רע יװ טָאג ןּופ ךאלמ
 ןגעקַא טקערטשעגסיוא ,טנַאה ןייז ןיא ןגױצעגסױרַא דרעװש
 ,קַאו טימ טקעדענוצ ,עטסטלע יד ןּוא דוד ןּוא ;םִיַלָשּורי
 טגָאועג טָאה דוד ןּואי .םינּפ רעײז ףיוא ןלַאפעג ןענײז
 ,קלָאפ סָאד ןלײצ ןסײהעג ּבָאה ךיא ,רָאװרַאפ :טָאג ּוצ
 רעײז ּבָאה ןּוא ,טקידניזעג ּבָאה סָאװ רעד ןיּב ךיא ןּוא
 ײז ןּבָאה סָאװ ,ףָאש עקיזָאדיד רעּבָא ,ןָאטעג סטכעלש
 ןייז טנַאה ןייד ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז ,רַאה ןיימ טָאג ?ןָאטעג
 ןייד ףיוא טינ רעּבָא ,זיוה סרעטָאפ ןיימ ףיוא ןּוא רימ ףיוא
 .הפנמ ַא טימ קלָאפ

 זַא ,ןדוד ןגָאז ןדִנ ןסיײהעג טָאג ןּופ ךאלמ רעד טָאהְ;י
 םעד ןיא טָאג ּוצ חּבומ ַא ןלעטשפיוא ןייגפיורא לָאז דוד
 .יסּובי םעד ןָנרָא ןּופ רעייש

 ןדִג ןּופ טרָאװ םעד טול ןעננַאגעגפױרַא דוד זיאיי
 ןְנרֶא ןּוא .טָאג ןּופ ןעמָאנ ןיא טדערעג טָאה רע סָאװ
 ןּוא :ךאלמ םעד ןעזרעד טָאה ןּוא טרעקעגמוא ךיז טָאה
 ןָנרָא ןּוא .ןטלַאהַאּב ךיז ןּבָאה םיא טימ סָאװ ןיז ריפ ענייז
 ,ןענְנרָא ּוצ ןעמּוקעג זיא דוד יװ ןּוא** .ץײװ ןשָארדעג טָאה
 רע ןּוא ,ןדוד ןעזרעד טָאה ןּוא ,ןָאטעג קּוק ַא ןָנֹרֶא טָאה
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 ּוצ טקּוּבעג ךיז טָאה ןּוא ,רעייש ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא
 ּוצ טגָאועג דוד טָאה" .דרע רעד ּוצ םינּפ ןטימ ןדוד
 לעװ ךיא ןּוא ,רעייש םעד ןּופ טרָא םעד רימ ּביג :ןענָנרָא
 :רימ סע ּביג טלעג ןלּופ ןיא ;טָאג ּוצ חּבומ ַא ףיורעד ןעיוּב
 ןָנרָא טָאה= .קלָאפ ןּופ ןרעװ ןטלַאהרַאפ לָאז הפגמ יד ידּכ
 ןָאט ךלמ רעד רַאה ןיימ לָאז ןּוא ,ריד םענ :ןדוד ּוצ טגָאזעג
 רַאפ רעדניר יד ּביג ךיא ,עז .ןגיוא ענייז ןיא טּוג זיא סָאװ
 ץײװ יד ןּוא ,ץלָאה רַאפ סנטילששערד יד ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב
 ךלמ רעד טָאה*+ .קעװַא ךיא ּביג ץלַא ;רעפּפָאזייּפש ַא רַאפ
 ,ןפיוק ךיא לעװ ןפיוק טרעיינ ,ןיינ :ןענְנרָא ּוצ טגָאזעג דוד
 סניײד זיא סָאװ ןעמענ טינ לעװ ךיא םורָאװ ,טלעג ןלּופ רַאפ
 .טסיומּוא רַאפ רעפּפָאדנַארּב ַא ןעגנערּבּפיוא ןּוא ,טָאג רַאפ

 סקעז טרָא םעד רַאפ ןענְנרָא ןּבעגעג טָאה דוד ןּואי*
 ןטרָאד טָאה דוד ןּוא* .גָאװ ןפיוא דלָאג לקֶש טרעדנּוה
 טכַארּבעגפיוא ןטרָאד טָאה ןּוא ,טָאג ּוצ חּבומ ַא טיוּבעג
 ּוצ ןפּורעג טָאה רע ןּוא ,רעפּפָאדירפ ןּוא רעפּפָאדנַארּב
 למיה ןּופ רעייפ טימ טרעפטנעעג םיא טָאה רע ןּוא ,טָאג
 .רעפּפָאדנַארּב רַאפ חּבומ םעד ףיוא

 "מּוא טָאה רע ןּוא ,ךאלמ םעד ןסיײהעג טָאה טָאג ןּואיי
 .דייש ריא ןיא דרעװש יד טרעקעג

 םיא טָאה טָאג זַא ןעזעג טָאה דוד יװ ,טיײצ רענעי ןיא**
 ױזַא ,יסּובי םעד ןָנרָא ןּופ רעייש םעד ןיא טרעפטנעעג
 ןּופ ןּכשִמ רעד ןּואי .תונּברק טכַאלשעג ןטרָאד רע טָאה
 רעד ןּוא ,רּבדמ רעד ןיא טכַאמעג טָאה השמ סָאװ טָאג
 ףיוא ןעװעג טייצ רענעי ןיא זיא ,רעפּפָאדנַארּב רַאפ חּבומ
 ןייג טנעקעג טינ טָאה דוד רעּבָא* .ןֹועְבִנ ןיא הָּמָּב רעד
 ןקָארשרעד ןעװעג זיא רע םורָאװ ,טָאג ייּב ןגערפ ּוצ םיא ּוצ
 .ךאלמ סטָאג ןּופ דרעװש רעד רַאפ
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 טָאג ןּופ זיוה סָאד ויא סָאד :טגָאועג טָאה דוד ןּואי בכ

 -דנַארּב רַאפ חּבומ רעד ויא סָאד ןּוא ,רַאה םעד
 .לארׂשי רַאפ רעפּפָא

 | עדמערפ עלַא ןעלמַאזנייַא ןסיײהעג טָאה דוד ןּואי
 רעקעהנייטש טלעטשעג טָאה רע ןּוא ,לארׂשי דנַאל ןיא סָאװ
 / זיוה סָאד ןעיוּב ּוצ ףיוא רענייטש ענעטינשעג ןקַאהוצסױא
 .יד ןּופ ןריט יד רַאפ לגענ ףיוא בורל ןוייַא ןּוא* .טָאג ןּופ
  ןּוא ;טײרּבעגנָא דוד טָאה ,ןרעמַאלק ףיוא ןּוא ,ןרעיוט
  ;לָאצ ַא ןָא ץלָאהרעדעצ ןּוא* ;גָאװ ַא ןָא רָאג בורל רעּפּוק
 ןדוד טכַארּבעג ןּבָאה םירֹוצ יד ןּוא םינֹודיצ יד םורָאװ
 המלש ןּוז ןיימ :טגָאזעג טָאה דוד ןּוא* .בורל ץלָאהרעדעצ
 ּוצ ןעיוּב ףרַאד עמ סָאװ זיוה סָאד ןּוא ,ךַאװש ןּוא גנוי זיא
 רַאפ ןּוא ,םש ַא רַאפ ,רָאג זיּב סיורג ןכַאמ ןעמ ףרַאד ,טָאג
 . יּוִצ טשרָאקַא ךימָאל ;רעדנעל עלַא ןגעקטנַא ,גנוריצ ַא
 / ןייז רַאפ ךס ַא טײרגעגוצ טָאה דוד ןּוא .םיא רַאפ ןטײרג
 .טיוט

 / םיא טָאה רע ןּוא ,ןהמלש ןּוז ןייז ןפורעג טָאה רע ןּואי
 .לארׂשי ןּופ רַאה םעד טָאג ּוצ זיוה ַא ןעיוּב ּוצ ןלױפַאּב
 ןײלַא רימ ײּב ,ןּוז ןיימ :ןהמלש ּוצ טגָאזעג טָאה דוד ןּואי
 ןופ ןעמָאנ םעד ּוצ זיוה ַא ןעיוּב ּוצ ןצרַאה ןיא ןעװעג זיא
 ּוצ ןעװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד רעּבָא* .רַאה ןיימ טָאג
 עסיורג ןּוא ,ןסָאגרַאפ ּוטסָאה טּולּב ךס ַא :ןנָאז ּוצ ױזַא ,רימ
 ןיימ ּוצ זיוה ַא ןעיוּב טינ טסנעק ;טכַאמעג וטסָאה תומחלמ
 דרע רעד ּוצ ןסָאגרַאפ טּולּב ליפ טסָאה ּוד לײװ ,ןעמָאנ
 טעװ רע ;ןּוז ַא ןרָאּבעג ריד טרעװ טָא"* .טכיזעג ןיימ רַאפ
 עלַא ןּופ ןעּורַאּב םיא לעװ ךיא ןּוא ,ּור ןּופ שטנעמ ַא ןייז
 ,ןעמָאנ ןייז ןייז טעװ המלש םורָאװ ;םּורַא ןּופ טנייפ ענייז
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 ענייז ןיא לארׂשי ןּבעג ךיא לעװ טיײקליטש ןּוא םולש ןּוא|;
 טעװ רע ןּוא ,ןעמָאנ ןיימ ּוצ זיוה ַא ןעיוּב טעװ רע" .געט/!

 ךיא ןּוא ;רעטָאפ ַא רַאפ םיא ךיא ןּוא ,ןוז ַא רַאפ ןייז רימי
 לארׂשי רעּביא הכולמ ןייז ןּופ ןָארט םעד ןקיטסעפַאּב לעװ !
 ,ריד טימ ןייז טָאג לָאז ,ןּוז ןיימ ,דנּוצַאי .קיּבײא ףיוא|!
 ןייד טָאג ןּופ זיוה סָאד ןעיוּב ןּוא ,ןייז חילצמ טסלָאז ןּוא |!

 טָאג רָאנ לָאז** .ריד ןגעװ טדערעג טָאה רע יװ ױזַא ,רַאה|}
 ןלעּפַאּב ךיד ןּוא ,טײקידנַאטשרַאפ ןּוא לכׂש ןּבעג ריד ||

 ןייד טָאג ןּופ הרֹוּת יד ןטיה טסלָאז ּוד זַא ןּוא ;לארׂשי רעּביא
 ןטיה טסעװ ּוד זַא ,ןייז חילצמ וטסעװ לָאמסנעדי* .רַאה
 ןלױפַאּב טָאה טָאג סָאװ ןצעזעג יד ןּוא םיקּוח יד ןָאט ּוצ |
 טינ טסלָאז ,טסעפ ןּוא קרַאטש יז .לארׂשי רַאפ ןהשמ |
 טײקמערָא ןַײמ ןיא טָא ןּוא** .ןטסגנַא טינ ןּוא ןּבָאה אְרֹומ |
 טנזיוט טרעדנוה טָאג ןּופ זיוה םעד רַאפ טיירנעגוצ ךיא ּבָאה |

 ,רעּבליז רענטנעצ טנויוט לָאמ טנזיוט ןּוא ,דלָאג רענטנעצ |
 ;בורל ָאד זיא סע םורָאװ ,גָאװ ַא ןָא ןזייַא ןּוא רעּפוק ןּוא |

 טסנעק ּוד ןּוא ,טיירגענוצ ךיא ּבָאה רענייטש ןּוא ץלָאה ךיוא
 -לעּב ךס ַא ָאד ןענייז ריד יב ןּוא* .ּוצרעד ןגײלּוצ ךָאנ
 ןיא ןּוא ןייטש ןיא סרעטסניימ ןּוא ,רעקעהניײטש ,סהכָאלמ
 .הכָאלמ רעדעװטעי ןיא רעלצניק ײלרעלַא ןּוא ,ץלָאה
 ,ןזייַא םּוצ ןּוא ,רעּפּוק םּוצ ןּוא ,רעּבליז םּוצ ,דלָאנ םּוׁציי
 טימ ןייז טָאג לָאז ןּוא ,ּוט ןּוא ףיוא ייטש ;ָאטינ לָאצ ןייק זיא
 .ריד

 ּוצ לארׂשי ןּופ ןרַאה עלַא ןלױפַאּב טָאה דוד ןּואי
 זיא רַאה רעייַא טָאג ,רָאװרַאפ:* :ןהמלש ןּוז ןייז ןפלעה !

 םורָאװ ,םּורַא דנור ןּופ טּורַאּב ךייַא טָאה רע ןּוא ,ךייַא טימ
 ,דנַאל ןּופ רעניֹוװַאּב יד טנַאה ןיימ ןיא ןּבעגעג טָאה רע
 ןייז רַאפ ןּוא טָאג רַאפ ןעגנּוװצַאּב טגיל דנַאל סָאד ןּוא !
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 ןכּוז ּוצ לעז רעייַא ןּוא ץרַאה רעײַא טיג ,דנּוצַא* .קלָאפ
 םּוטקילײה סָאד טיױּב ןּוא ,ףיוא טייטש ןּוא ,רַאה רעיײַא טָאג
 סטָאג ןּופ ןורָא םעד ןעגנערּב ּוצ ידּכ ,רַאה םעד טָאג ןּופ
 סָאװ זיוה םעד ןיא ,טָאג ןּופ םילּכ עקילײה יד ןּוא ,דנּוּב
 .טָאג ןּופ ןעמָאנ םעד ּוצ טיוּבעג טרעװ

 ןוא ,געט טימ טַאז ןּוא טלַא ןרָאװעג זיא דוד ןּוא ךֵב
 רעּביא ךלמ רַאפ ןהמלש ןּוז ןייז טכַאמעג טָאה רע

 ,לארׂשי ןּופ ןרַאה עלַא טלמַאזעגנייַא טָאה רע ןּוא* .לארׂשי
 טלײצעג ןעניײז םיִיַול יד ןּוא* .םיִיַול יד ןּוא םינהֹּכ יד ןּוא
 לָאצ רעײז ןּוא ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי קיסיײרד ןּופ ןרָאװעג
 ייירד ןּוא טכַא ןעװעג זיא ,רענעמ יד ןּופ ,ּפעק ערעײז טול
 רעד ףיוא ןסַאּפוצּפױא ףיוא ,עקיזָאדיד ןּופ* .טנזוט קיס
 -פיוא ןּוא ,טנזיוט קיצנַאװצ ןּוא ריפ זיוה סטָאנ ןּופ טעּברַא
 -רעיוט טנזיוט ריפ ןּוא* .טנזיוט סקעז ,רעטכיר ןּוא רעעז
 רֶמָזייַלּכ יד טימ, טָאג ןּביױל ןלָאז סָאװ טנזיוט ריפ ןּוא ;טײל
 ."ןּביול ּוצ ףיוא טכַאמענ ּבָאה ךיא סָאװ

 טול ןעגנּולײטניַא ןיא טלײטענניײַא יז טָאה דוד ןּוא*
 .ירָרמ ןּוא ,תֶהק ,ןֹושרָג :ןיִוַל ןּופ ןיז יד

 :ןענְדֶעַל ןּופ ןיז יד" .יִעמִש ןּוא ,ןֶדֶעַל :םינּוׁשרַג יד ןּופי
 ןּופ ןיז יד" .ײרד--לֵאֹוי ןּוא ,םֶתָו ןּוא ,לָאיחי טּפױה רעד
 עקיזָאדיד .ײרד--ןֶרָה ןּוא ,לָאיזַח ןּוא ,תימֹולש :ןיִעמש
 ןוא*" .ןֶדְַל ןּופ רעזײהרעטָאפ יד ןּופ ןטּפױה ןעװעג ןענייז
 ןּוא ,שּועְי ןּוא ,ָאניז ,תַחַי :ןעװעג ןענייז ןיִעמִש ןּופ ןיז יד
 ןּוא** .ןיִעמִש ןּופ ןיז ריפ יד ןעװעג ןענייז סָאד .הָעירּב
 ןוא :רעטײװצ רעד הָויִז ןּוא ,טּפױה רעד ןעװעג זיא תַחַי
 ײז ןענייז םּורד ,ןיז ליפ טַאהעג טינ ןּבָאה הָעיִרּב ןּוא ׁשּועְי
 .זיוהרעטָאפ ןייא ןעװעג גנולייצ רעד ןיא



 3 א םימיה ירבד 26-12גכ2

 --לֵאיווע ןּוא ,ןֹורבֶח ,רָהְצִי ,םָרֹמַע :תֶהֹק ןּופ ןיז יד
 ןרהַא ןּוא .השמ ןּוא ,ןרהַא :ןעמָרמַע ןּופ ןיז יד:* .ריפ
 רָאג רַאפ ןקילײה ּוצ םיא ידּכ ,ןרָאװעג טדײשעגּפָא זיא
 ,טָאג רַאפ ןפמעד ּוצ ,קיּביײא זיּב ןיז עניײז ןּוא םיא ,קילײה
 .קיּביא ןעמָאנ ןייז ןיא ןשטנעּב ּוצ ןּוא ,ןענידַאּב ּוצ םיא
 -עג ןרעװ רעדניק ענייז ,ןַאמ רעכַאלטעג רעד השמ ןּוא;+
 ,םֹושרֵג:ןעװעג ןענייז ןהשמ ןּופ ןיז יד:* .יִוֵל טבש ףיוא ןפּור
 .טּפױה רעד לַאּובש :ןעמֹושרַג ןּופ ןיז יד:* .רֶזָעילא ןּוא
 .טּפױה רעד הָיבַחר :ןעװעג ןענייז ןרֶזֶעילֶא ןּופ ןיז יד ןּואיי
 יד רעּבָא ;ןיז ערעדנַא ןייק טַאהעג טינ טָאה רֶזָעילֶא ןּוא
 ןופ ןיז יד+* .רָאג ויּב ליפ ןעװעג ןענייז ןהָיבַחר ןּופ ןיז
 ןופ ןיז ידי .טּפױה רעד תימֹולש :ןעװעג ןענייז ןרָהצִי
 לַאיוהַי ,רעטײװצ רעד הָירַמַא ,טּפױה רעד ,ּוהָיַרי :ןענֹורבֶח
 ןּופ ןיז יד" .רעטריפ רעד םֶָעמַקי ןּוא ,רעטירד רעד
 .רעטײװצ רעד הָיׁשְי ןּוא ,טּפױה רעד הָכיִמ :ןלַאיוװע

 :ןילחַמ ןּופ ןיז יד .ישּומ ןּוא ,ילחַמ :ןירָרמ ןּופ ןיז יד
 טָאה ןּוא ,ןּברָאטשעג זיא רֶזָעלֶא ןּוא** .שיק ןּוא ,רֶזָעלֶא
 ,ענעגיא ערעײז ןּוא ;רעטכעט רָאנ ,ןיז ןייק טַאהעג טינ
 ןענייז ןישּומ ןּופ ןיז יד= .ןעמונעג ײז ןּבָאה ,ןשיק ןּופ ןיז יד
 .יירד--תֹומֵרי ןּוא ,רֶדֵע ןּוא ,ילחַמ :ןעװענ

 ערעײז טול ןיִוַל ןּופ ןיז יד ןעװעג ןענייז עקיזָאדיד*
 ערעײז טול רעזייהרעטָאפ יד ןּופ ןטּפױה ,רעזיײהרעטָאפ
 ,ּפעק ערעײז טול ןעמענ ןּופ לָאצ רעד ךָאנ ,עטלײצעג
 סטָאג ןּופ טסניד םעד רַאפ טעּברַא יד ןָאטעג ןּבָאה סָאװ יד
 דוד םורָאװ= .רעכעה ןּוא טלַא רָאי קיצנַאװצ ןּופ ,זיוה
 ןייז טּורַאּב טָאה לארׂשי ןּופ רַאה רעד טָאג :טגָאזעג טָאה
 ךיוא ןּוא-* ;קיּבײא ףיוא םִיַלָׁשּורי ןיא טּור רע ןּוא ,קלָאפ
 - צנייז עלַא ןּוא ,ןּכשִמ םעד ןגָארט טינ רעמ ןפרַאד םיִיַול יד
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 .רעטרעװ עטצעל יד טול ,ָאיײי .טסניד ןייז רַאפ םילּכ
 ןופ ןעװעג יִוֵל ןּופ רעדניק יד ןּופ גנּולײצ יד זיא ןדוד ןּופ
 יעג ןּבָאה יז םורָאװ= .רעכעה ןּוא טלַא רָאי קיצנַאװצ
 .רַאפ ןרהַא ןּופ רעדניק יד ןּופ טנַאה רעד ייּב ןייטש טפרַאד
 יד ףיוא ןּוא ,ןֿפױה יד ףיוא ,זיוה סטָאג ןּופ טסניד םעד
 ,ןכַאז עקילייה עלַא ןּופ גנוקינייר רעד ףיוא ןּוא ,ןרעמַאק
 רַאפ ןּוא** ;זיוה סטָאג ןּופ טסניד םעד ןּופ טעּברַא רעד ןּוא
 רַאפ לעמלמעו םעד רַאפ ןּוא ,טיױרּב ןטנילעגסױא םעד
 ַא ןיא ייס ,סנכּוק עטרעיײזעגמּוא ןּופ ייס ,רעפּפָאזייּפש
 . *כייפ רעדעװטעי רַאפ ןּוא ;ןַאפרָאמש ַא ןיא ייס ,ןַאפקַאב
 רַאפ ןגרָאמ ןייטש ּוצ ףיוא ןּואיי ;סָאמ רענעקורט ןּוא רעט
 . ןיא ןכײלגסעד ןּוא ,טָאג ןּביױל ּוצ ןּוא ןעקנַאד ּוצ ןגרָאמ
 -דנַארּב ןּופ ןעגנערּבפיוא רעדעװטעי רַאפ ןּוא** ;טנװָא
 יד ןיא ןּוא ,שדוחישאֹר םּוא ,םיתּבש יד ןיא טָאג ּוצ רעפּפָא
 : ,דימּת ,יײז ןגעװ ןיד רעד יװ ױזַא ,לָאצ רעד טול ,םיבֹוט-םוִי
 : -להֹוא םעד ןּופ גנוטיה יד ןטיה ןלָאז יז זַא ןּוא*י ;טָאג רַאֿפ
 / גנוטיה יד ןּוא ,םּוטקילײה םעד ןּופ גנוטיה יד ןּוא ,דעֹוּמ
 . טסניד םעד רַאפ ,רעדירּב ערעיײז ,ןרהַא ןּופ רעדניק יד ןּופ
 .זיוה סטָאג ןּופ

 ןעניײז ןֹרהַא ןּופ רעדניק יד ןּופ ןעגנולײטניײיַא יד ןואי דר
 ,רֶוָעלֶא ,אּוהיבַא ןּוא ,בֶדָנ :ןענֹרהַא ןּופ ןיז יד :ןעװעג

 יב ןּברָאטשעג ןענייז אּוהיִבַא ןּוא בֶדָנ ןּוא* .רָמָתיֵא ןֹוא
 ,טַאהעג טינ יז ןּבָאה רעדניק ןייק ןּוא ,ןּבעל סרעטָאפ רעײז
 ןוא ,דוד ןּוא* .םינהֹּכ ןעװעג רָמָתיִא ןּוא רֶזָעלֶא ןענײז
 ניק יד ןּופ ְךֶלֶמיֹחַא ןּוא ,רָוָעלֶא ןּופ רעדניק יד ןּופ קֹודָצ
 ןיא ייר רעײז טול טלײטעגנייַא ײז ןּבָאה ,רֶמָתיֵא ןּופ רעד
 ךיז ןּבָאה רֶוָעלֶא ןּוֿפ רעדניק יד ןּופ ןּוא+ .טסניד רעייז
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 ;רָמָתיא ןּופ רעדניק יד ןּופ יװ רענעמטּפיױה רעמ ןענופעג
 רֶזָעלֶא ןּופ רעדניק יד ןּופ :טלײטעננייַא ױזַא יז טָאה עמ ןּוא
 ןּופ רעדניק יד ןּופ ןּוא ,רעזיהרעטָאפ ןּופ ןטּפױה ןצכעז
 טָאה עמ ןּוא* .טכַא ,רעזײהרעטָאפ ערעײז טול ,רֶמָתיֵא
 סע םורָאװ ,ענעי יװ ױזַא יד ,לרֹוג טיױל טלײטעגנײַא יז
 ,טָאג ןּופ ןטשריפ ןּוא ,םּוטקילײה ןּופ ןטשריפ ןעװעג ןענייז
 ןּופ רעדניק יד ןּופ יא ,רֶזָעלֶא ןּופ רעדניק יד ןּופ יא
 ,רעּבײרש רעד ,ןלַאנַתנ ןּופ ןּוז רעד הָיעַמׁש ןּוא" .רָמָתִיא
 ,ןרַאה יד ןּוא ,ךלמ םעד רַאפ ןּבירשרַאפ יז טָאה ,יִוֵל ןּופ |

 ןּוא ,ןרָתָיבָא ןּופ ןּוז םעד ךֶלֶמיחַא ןּוא ,ןהֹּכ םעד קֹודָצ ןּוא
 יד ןּופ ןּוא םינהֹּכ יד ןּופ רעזייהרעטָאפ יד ןּופ ןטּפױה יד
 סנייא ןּוא ,רֶזָעלֶא ןּופ ןעמּונעג זיוהרעטָאפ ןייא :םיִיַול |
 .רֶמָתיֹא ןּופ ןעמּונעג |

 ףיוא ןעגנַאנעגסױרַא ויא לרֹוג רעטשרע רעד ןּואי = |
 ףיוא רעטירד רעד'* ;ןהָיְעַדי ףיוא רעטײװצ רעד ,ןבירִיוהְי

 רעטפניפ רעד' ;ןעמירֹועׂש ףיוא רעטריפ רעד ,ןעמְרָח |
 רעטעּביז רעד" ;ןענְמָיִמ ףיוא רעטסקעז רעד ,ןהָיִּכלַמ ףיוא |

 רעטניינ רעד** ;ןהָיְבַא ףיוא רעטכַא רעד ,ןצֹוקַה ףיוא
 רעטפלע רעד:* ;ןּוהָינַכש ףיוא רעטנעצ רעד .,ןֵעּוׁשִי ףיוא |

 רעד* ;ןעמיקָי ףיוא רעטפלעװצ רעד ,ןבישִילֶא ףיוא
 ;ןבָאְבָׁשְי ףיוא רעטנצרעפ רעד ,ןהָּפּוח ףיוא רעטנצײרד
 ;ןרַמָא ףיוא רעטנצכעז רעד ,ןהָגֹלַּב ףיוא רעטנצפּופ רעד:
 ;ןצִצִּפַה ףיוא רעטנצכַא רעד ,ןריזַח ףיוא רעטנצעּביז רעד**
 ףיוא רעטסקיצנַאװצ רעד ,ןהָיחַתּפ ףיוא רעטנצניינ רעד**
 רעד ,ןעניכַי ףיוא רעטסקיצנַאװצ ןּוא ןייא רעד*י ;ןלאקזָחי

 דנַאװצ ןּוא ירד רעד* ;ןלּומֶג ףיוא רעטסקיצנַאװצ ןּוא ײװצ |
 ףיוא רעטסקיצנַאװצ ןּוא ריפ רעד ,ןּוהָיָלד ףיוא רעטסקיצ
 ,טסניד רעײז ןיא ײר רעײז ןעװעג זיא סָאד* .ןּוהָיוַעַמ
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 / ךרּוד יז ּוצ ץעזעג םעד טול טָאג ןּופ זיוה ןיא ןעמּוק ּוצ
 / רעד טָאג יװ יװַא ,ןענֹרהַא רעטָאפ רעײז ןּופ טנַאה רעד
 .ןלױפַאּב םיא טָאה לארׂשי ןּופ רַאה/

  ןּופ ןיז יד ןּופ :יִוֵל ןּופ רעדניק עקירעּביא יד ןּופ ןּואי
 . ןופ*י ,ּוהָידחִי ,ןלֵאָבּוש ןּופ ןיז יד ןּופ ;לֵאָבּוש ,ןעמָרמַע
 , ןופ"  .הֶיִׂשִי טּפיוה רעד ,ןּוהָיבַחר ןּופ ןיז יד ןּופ :ןּוהָיבַחר
 . ןוא* .תַחַי ,ןתֹומֹולש ןּופ ןיז יד ןּופ ;תֹומֹולש ,םירָהצִי יד
 . לֵאיוחַי ,רעטײװצ רעד ּוהָירַמַא ,ּוהָיַרי ,ןענֹורבָח ןּופנ ןיז יד
 ,ןלַאיווע ןּופ ןיז יד** .רעטריפ רעד םָעמקי ,רעטירד רעד
 ןופ רעדּורּב רעד" .רימָש ,ןהָכימ ןּופ ןיז יד ןּופ ;הָכימ
 ןופ ןיז יד** ,ּוהֵירַכז ,ןהָיַשֵי ןּופ ןיז יד ןּופ ;הָיִשָי ,ןהָכימ
 ניק ידיי-ּוהָיְזַעַי ןּוז ןייז ןּופ ןיז יד ;ישּומ ןּוא ,ילחַמ ,ןירָרמ
 ןּוא ,רּוּכַז ןּוא ,םֵהֹוש ,ןּוהָיַזַעַי ןּוז ןייז ןּופ ןירָרמ ןּופ רעד
 ןייק טַאהעג טינ טָאה רע ןּוא ;רֶזֶעלֶא ,ןילחַמ ןּופ= .ירבִע
 ןּופ ןיז יד ןּוא* .לֵאָמחַרִי ,ןשיק ןּופ ןיז יד ,ןשיק ןּופ** .ןיז
 .תֹומירי ןּוא ,רֶדֵע ןּוא ,ילחַמ ,ןישּומ

 ערעײז טול םִיַיַול יד ןּופ רעדניק יד ןעװעג ןענייז סָאד
 ױזַא לרֹוג ןפרָאװעג ןּבָאה ךיוא ײז ןּוא** .רעזײהרעטָאפ
 ךלמ םעד רַאפ ,ןרהַא ןּופ רעדניק יד ,רעדירּב ערעײז יװ
 -רעטָאפ יד ןּופ ןטּפױה יד ןּוא ,ןכֶלֶמיחַא ןּוא ,ןקֹודָצ ןּוא ,דוד
 רעֹויהרעטָאפ יד ;םיִיַול יד ןּופ ןּוא םינהֹּכ יד ןּופ רעזײה
 .רעדּורּב רעטסגניא ןייז יװ ױזַא טּפױה םעד ןּופ

 רַאפ טדײשעגּפָא ןּבָאה ליז ןּופ ןרַאה יד ןּוא דוד ןּואי הכ
 -נּותּודי ןּוא ןענָמיִה ןּוא ןפֶסָא ןּופ ןיז יד ןּופ טסניד םעד

 ףיוא ,ןפרַאה ףיוא טליּפשעג שי'איבנ ןּבָאה סָאװ יד ,ןע
 ןשטנעמ יד ןּופ ,לָאצ רעיײז ןּוא ;ןעלּבמיצ ףיוא ןּוא ,ןרַאטינ
 :ןעװעג זיא ,טסניד רעײז טול טעּברַא יד ןָאטעג ןּבָאה סָאװ
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 ןּוא ,הָינַתנ ןּוא ,ףסֹוי ןּוא ,רּוּכַז ,ןפֶסָא ןּופ ןיז יד ןּופ*/
 ,ןפֶסָא ןּופ טנַאה רעד רעטנּוא ;ןפָסָא ןּופ ןיז יד ,הָלֵארַׂשַא
 םעד ןּופ לעטשנייַא םעד טול טליּפשעג שי'איבנ טָאה סָאװ
 .,ירצ ןּוא ,ּוהָילַדג :ןענּותּודי ןּופ ןיז יד ,ןענּותּודי ןּופ* ,ךלמ
 טנַאה רעד רעטנּוא ,סקעז--ּוהָיתֶּתַמ ןּוא ,ּוהָיבַשֲח ,ּוהָיעַשי ןּוא
 .טליּפשעג שי איבנ טָאה סָאװ ,ןענּותּודי רעטָאפ רעײז ןּופ
 .,ןענְמיֵה ןּופ* .טָאג ןּביױל ןּוא ןעקנַאד םייּב ףרַאה ַא ףיוא|
 ןוא ,לָאובש ,לֵאיװע ,ּוהָינַּתַמ ,ּוהָיִקּוּב :ןענֶמיֵה ןּופ ןיז יד

 עב = ד

 ,רֶזָעייּתמַמֹור ןּוא ,יּתלִדְג ,הָתָאילָא ,יִנָנַח ,הָינַנַח ,תֹומיריי
 ןעװעג ןענייז עלַא יד* .תֹואיוחַמ ,ריתֹוה ,יתֹולַמ ,הָשקּבשִי
 -רעד ּוצ--טָאג ןּופ ןכַאז ןיא רעעז סכלמ םעד ןְמיֵה ןּופ ןיז
 ןענְמיֵה ןעקנָאשעג טָאה טָאג םורָאװ ,ןרָאה ןןיײז ןּבײה'

 -נּוא ןעװעג ןענייז עלַא יד" .רעטכעט ײרד ןּוא ןיז ןצרעפ'
 זיוה ןיא גנַאועג םייּב ,רעטָאפ רעײז ןּופ טנַאה רעד רעט
 םעד רַאפ ,ןפרַאה ןּוא ,ןרַאטיג ,ןעלּבמיצ טימ ,טָאג ןּופ !
 ,ףָסָא--ךלמ ןּופ לעטשניַא םעד טול ,זיוה סטָאג ןּופ טסניד !
 ,רעדירּב ערעײז טימ לָאצ רעײז ןּואי .ןָמיֵה ןּוא ,ןּותּודי !
 ײװצ ןעװעג זיא ,רענעק עלַא ,טָאג ּוצ גנַאזעג ןיא עטנרעלעג
 ןפרָאװעג ןּבָאה ײז ןּוא* .קיצכַא ןּוא טכַצ ןּוא טרעדנּוה

 רעד ױזַא רעטסנעלק רעד יױװַא ,זךַאװ ַאנ ןגעק ךַאװ ַא ,לרֹוג !
 .דימלּת רעד יװ ױזַא רענעק רעד ,רעטסערג |
 ףיוא ןעגנַאנעגסױרַא זיא לרֹוג רעטשרע רעד ןּואי = |

 .ןפסֹוי ףיוא--ןפֶסָא
 ענייז ןּוא רעדירּב ענייז ןּוא רע ;ּוהָילדג רעטײװצ רעד

 .ףלעװצ-ןיז !
 --רעדירּב ענייז ןּוא ,ןיז ענייז ,רּוּכנ רעטירד רעד = |

 .ףלעװצ

| 
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  רעדירּב ענייז ןּוא ,ןיז ענַײז ,ןירצִי ףיוא רעטריפ רעדיי
 : .ףלעווצ--

 / --רעדירּב עניײז ןּוא ,ןיז ענייז ,ּוהָינַתנ רעטפניפ רעדי*
 .ףלעװצ

 . --רעדירּב ענייז ןּוא ,ןיז ענייז ,ּוהָיקּוּב רעטסקעז רעד
 : .ףלעווצ

 . --רעדירּב ענייז ןּוא ,ןיז עניז ,הָלֵארַׂשי רעטעּביז רעד'+
 י .ףלעװצ

 י -רעדירּב ענייז ןּוא ,ןיז ענייז ,ּוהָיַשי רעטכַא רעדי*
 : .ףלעװצ

 . --רעדירּב ענײז ןּוא ,ןיז ענײז ,ּוהָיֹנַּתַמ רעטניינ רעד*"
 .ףלעװצ

 . -רעדירּב ענייז ןּוא ,ןיז ענײז ,יִעמִׁש רעטנעצ רעדיי
 ׂ .ףלעװצ

 --רעדירּב ענייז ןּוא ,ןיז ענייז ,לָארַוַ רעטפלע רעדי*
 , .ףלעװצ

 רעדירּב ענייז ןּוא ,ןיז ענייז ,הָיבַשַח רעטפלעװצ רעדי*
 .ףלעװצ--

 . -רעדירּב ענייז ןּוא ,ןיז ענייז ,לֵאָבּוש ןטנצײרד םּוצי
 " .ףלעװצ

 / --רעדירּב ענייז ןּוא ,ןיז ענייז ,ּוהָיתִּתַמ ןטנצרעפ םּוציי
 ו .ףלעװצ

 ירּב עניײז ןּוא ,ןיז ענייז ,ןתֹומַרי ףיוא ןטנצפּופ םּוצי
 .ףלעװצ-רעד

 ירּב עניז ןּוא ,ןיז ענייז ,ןּוהָיננַח ףיוא ןטנצכעז םּוצי*
 .ףלעװצ--רעד

 . ירּב ענייז ןּוא ,ןיז ענייז ,ןהָשָקּבשִי ףיוא ןטנצעּביז םּוצ*
 .ףלעװצ--רעד
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 -רעדירּב עניײז ןּוא ,ןיז ענייז ,ןיִנָנַח ףיוא ןטנצּכַא םּוצ
 .ףלעוװצ
 יירּב ענַיז ןּוא ,ןיז ענַײז ,ןיִתֹולַמ ףיוא ןְטנְצנייֵנ םּוציי --|
 .ףלעװצ-רעד

 עֶנייז ןּוא ,ןיז ענייז ,ןהָתָיִלֶא ףיוא ןטסקיצנַאװצ םּוצי
 ,ףלעװצ--רעדיּרִּב

 ןּוא ,ןיז ענייז ,ןריתֹוה ףיוא ןְטסקיצנַאװצ ןּוא ןייא םּוציי
 .ףלעװצ--רעדירִּב ענײז

 ,ןיז ענייז ,ןיּתלדִנ ףיוא ןטסקיצנַאװַצ ןּוא ײװצ םּוציי
 .ףלעװצ--רעדירּב ענַײז ןּוא

 ,ןיז ענייז ,ןְתֹואיזחַמ ףיוא ןטסקיצנַאװצ ןּוא ירד םּוציי
 .,ףלעװצ-רעדירּב ענַײו ןּוא
 ענייז ,ןרֶזָעייּתמַמֹור ףיוא ןטסקיצנַאװְצ ןּוא ריִּפ םּוציי = -
 - .ףלעװצ-רעדירּב ענַײז ןּוא ,ןיז

 ;םיחרק יד ןּופ :טײלרעױטיד ןּופ ןעננולײטּפָא יד רַאפ: . ןֵּכ !
 .ןפֶסָא ןּופ ןיז יד ןּופ ,ןאַרֹוק ןּופ ןּוז רעד ּוהָימַלָשמ = |
 לֵאֲעידי ,רוָכּב רעד ּוהָירַכז:ןיז טַאהעגג טָאה ּוהָיִמָּלֶשמ ןּוא
 ;רעטריפ רעד לָאינתַי ,רעטירד רעד ּוהָידַבז ,ּרעֶטײװצ רעד
 יֵניֵעֹוהְיִלֶא ,רעטסקעז רעד ןָנָחֹוהְי ,רעטּפניּפ רעד םֶליֵעּי
 הָיְעַמְׁש :ןיז טַאהעג טָאה םֹודָא-דַבֹוע ןּוא* .רעטעּביז רעד
 ,רעטירד רעד חָאֹוי ,רעטײװצ רעד .דָבָזֹוהְי ,ּרוָכַּב ףעד !

 לֵאימַע* ;רעטפניפ רעד לָאנַּתִנ ןּוא ,רעטריפ רעד רָכָׂש ןּוא
 רעד יַתֹלּועּפ ,רעטעּביױ רעד רָּכָׂשִׂשִי ,רעטסקעז רעד :

 ןייז יב ןוא* .טשטנעּבעג םיא טָאה טָאג םוּרָאװ ;ּרעטִּכַא
 ילעװעג ןּבָאה סָאװ ןיו ןרָאװעג ןרָאּבעג ןענײז ןּהָיְעַּמִׁש ןּוז
 ןענַײז יז םורָאװ ,רעטָאפ רעיײז ןּופ זיוה םעד רעּביא טקיט
 :ןעװעג ןענייז ןהָיעַמש ןּופ ןיז ידי .םירֹוּביִנ עשידלעה ןעװעג
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 -לעה ,רעדירּב ענייז ,דָבָולֶא ,דֵבֹוע ןּוא ,לֵאָפר ןּוא ,ינתֶע
 יד ןּופ עלַא יד* .ּוהָיכַמס ןּוא ,ּוהילֶא ןּוא ,ןעננּוי עשיד
 ערעיײז ןּוא ןיז ערעײז ןּוא יז ,ןעמֹודָאידַבֹוע ןּופ רעדניק
 ןּוא ײװצ ;טסניד םּוצ חֹוּכ טימ טײל עשידלעה ,רעדירּב
 טַאהעג טָאה ּוהָימָלָשמ ןּוא" .ןעמֹודָא-דַבֹוע ןּופ קיצכעז
 ןופ הָסֹוח ןּואי* .ןצכַא ,ןעננּוי עשידלעה ,רעדירּב ןּוא ןיז
 רעד ןעװעג זיא ירמִש :ןיז טַאהעג טָאה ןירָרמ ןּופ ןיז יד
 ןייז רעּבָא ,רוָכּב רעד ןעװעג טינ זיא רע םגה ;טּפױה
 רעד ּוהָיֵקלַחיי ;טּפױה ןרַאפ טכַאמעג םיא טָאה רעטָאפ
 ;רעטריפ רעד ּוהָירַכז ,רעטירד רעד ּוהָילַבט ,רעטײװצ
 .ןצײרד--הָסֹוח ןּופ רעדירּב ןּוא ןיז עלַא

 -טּפיױה יד ,טײלרעױט יד ןּופ ןעגנולײטּפָא עקיזָאדיד:י
 ּוצ ,רעדירּב ערעיײז יװ ױזַא ןכַאװ טַאהעג ןּבָאה ,רענעמ
 ,לרֹונ ןפרָאװעג ןּבָאה ײז ןּוא* .טָאג ןּופ זיוה ןיא ןענידַאּב
 ערעײז טול ,רעטסערג רעד יװַא רעטסנעלק רעד ױזַא
 / ףיוא לרֹוג רעד ןּוא* .רעיוט רַאפ רעיוט ,רעזייהרעטָאפ
 ,ןּוהָירַכז ןּוז ןייז רַאפ ןּוא .ןּוהָימָלָש ןלַאפעג זיא חרזמ
 / לרֹוג ןייז ןּוא ,לרֹוג ןפרָאװעג ײז ןּבָאה ,ץעֹויילעּב ןגולק ַא
 ןּוא ,םורָד ּוצ ןעמֹודָא-דַבֹוע* .ןופצ ףיוא ןלַאפעג זיא
 ּוצ ,ןהָסֹוח ןּוא ןעמיּפּוש ןּוא* .זױהלמַאז סָאד ןיז ענייז
 ףױרַא טײג סָאװ געװ םעד ןּבעל ,תֶכָלַש רעיוט םייּב ,ברעמ
 / ןופצ ּוצ ,םיִיַול סקעז חרזמ ּוצ* .ךַאװ ַא ןגעק ךַאװ ַא ,ּוצ
 ּוצ זױהלמַאז םעד ייּב ןּוא ,גָאט ַא ריפ םורָד ּוצ ,גָאט ַא ריפ
 ,געװ םייּב ריפ ,ברעמ ּוצ ףיוהרָאפ םעד רַאפ* .ײװצ
 ןעגנּולײטּפָא יד ןעװעג ןענייז סָאד** .ףיוהרָאפ םייּב ײװצ
 יד ןּופ ןּוא םיחרק יד ןּופ רעדניק יד ןּופ טײלרעױט יד ןּופ
 : .ירָרמ ןּופ רעדניק

 ןצַאש יד רעּביא ןעװעג הָיְחַא זיא ,םיִיַול יד ןּופ ןּואיי
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 עטקילײהעג יד ןּופ ןצַאש יד רעּביא ןּוא ,זיוה סטָאג ןּופ
 םיִנּושרַג יד ןּופ רעדניק יד ,ןָדְעַל ןּופ רעדניק יד=: .ןכַאז

 םעד ןְדְצַל ןּופ רעזייהרעטָאפ יד ןּופ ןטּפױה יד ,ןֶדֶצַל ןּופ !
 יד ןּופ רעדניק יד* .םילַאיחי יד ןעװעג ןענייז ,ינּושרַג
 רעּביא ןעװעג ןעניײז ,לֵאֹוי רעדּורּב ןייז ןּוא ,םָתֵז ,םילַאיחי
 ,םירָהצִי יד ןּופ ,םימָרמַע יד ןּופ= .זיוה סטָאג ןּופ ןצַאש יד
 ןּוז רעד לַאּובש זיא:+ ,םילַאיווע יד ןּופ ,םיִנֹורבֶח יד ןּופ
 רעּביא טשריפ רעד ןעװעג ,ןהשמ ןּופ ןּוז םעד םֹוׁשרֵנ ןּופ
 :ןעװעג ןענייז ,ןרָזָעילֶא ןּופ רעדירּב ענייז ןּוא* .ןצַאש יד
 ןייז ןּוא ,םֶרֹוי ןּוז ןייז ןּוא ,ּוהָיעַשי ןּוז ןייז ןּוא ,ּוהָיבַחר ןּוז ןייז
 ןוא תֹומֹולְש רעקיזָאדרעד** .תימֹולש ןּוז ןייז ןּוא ,ירכז ןּוז
 -עג יד ןּופ ןצַאש עלַא רעּביא ןעװעג ןעניײז רעדירּב ענַײז
 יד ןּופ ןטּפױה יד ןּוא ,ךלמה דוד סָאװ ןכַאז עטקילײה
 -נּוה יד ןּוא ןטנזיוט יד ןּופ טײלטּפױה יד ,רעזייהרעטָאפ
 יד ןּופײ .טקילײהעג ןּבָאה ,רעריפ-ליח יד ןּוא ,ןטרעד
 ףיוא טקילײהעג סע יז ןּבָאה ּביױר םעד ןּופ ןּוא תומחלמ
 לאּומש סָאװ ץלַא ןּוא** .טָאג ןּופ זיוה סָאד ןטכיררַאּפ ּוצ
 ןּוז רעד רַנבַא ןּוא ,ןשיק ןּופ ןּוז רעד לּואָש ןּוא ,רעעז רעד
 ,טקילײהעג ןּבָאה ,ןהָיּורצ ןּופ ןּוז רעד בָאֹוי ןּוא ,ןרֵנ ןּופ
 רעד רעטנּוא ןעװעג סָאד זיא ,טקילײהעג טָאה סע רָאנ רעװ
 .רעדירּב ענייז ןּוא ןתימֹולש ןּופ טנַאה

 ןרַאפ ןעװעג ןיז ענייז ןּוא ּוהָינַנּכ ןענייז ,םירָהצִי יד ןּופ**
 ןוא רעעופיוא רַאפ ,לארׂשי רעּביא טסניד ןטסקינײװנסױא
 ענייז ןּוא ּוהָיבַׁשַח ןענייז םינֹורבֶח יד ןּופ** .רעטכיר רַאפ
 ןעװעג ,טרעדנּוה ןּביז ןּוא טנויוט ,ןעגנוי עשידלעה ,רעדירּב
 ןדרַי טייז רענעי ןּופ לארׂשי רעּביא גנואעופיוא רעד רַאפ
 םעד רַאפ ןּוא ,טָאג ןּופ טעּברַא רעדעװטעי רַאפ ,ברעמ ּוצ
 רעד ןעװעג הָירי זיא ,םינֹורבֶח יד ןּופ*י .ךלמ ןּופ טסניד
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 / יָאפ יד ךָאנ ןטרוְּבעג ערעיײז טל םינֹורּבָח יד ןּופ-טּפיוה
 / ןענײז הּכולמ סדוד ןּופ רָאי ןטסקיצהעפ ןיא .רעזיײהרֶעט
  ןרָאװעג ןענופעג ןענייז סע ןּוא ,ןרָאװעג טכּוזענְכָאנ יז
 . ענײז ןּוא** .דָעלַגריִזְעַי ןיא םירֹוּביג עשידלעה ײז ןשיװצ
 / ןּביז ןּוא טנזיוט ײװצ ןעװעג ןעניײז ,ןעגנוי עשידלעה ,רעדירּב
 / טָאה ךלמה דוד ןּוא :רעוייהרעטָאפ ןּופ ןטּפױה ,טרעדנּוה
 / םעד ןּוא ,םידָנ יד ןּוא ,ּםינָּבּואר יד רעֶּביא טְצעזעגפיוא ײז
 / ןּופ ןכַאז ןּוא טָאג ןּופ ןכַאז עלַא ּרָאפ ,השנמ טבש ןּבלַאה
 .ךלמ

 ןטּפיױה יד ,לָאצ רעייזטיול לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןוא ןֵּכ
 ןטנזיוט יד ןּופ טַײלטּפױה יד ןּוא רעזייהרעטָאּפ יד ןּופ

 טנידַאּב ןּבָאה סָאװ ,רעעופיוא ערעײז ןּוא ,ןטרעדנוה ןּוא
 ןענַײז סָאװ ןעגנולײטּפָא יד ןּופ ןְכַאז עלַא ןיא ךלמ םעד
 ךרּוד שדֹוח רַאפ שדֹוח ןעננַאגעגסױרַא ןּוא ןעמּוקעגנײרַא
 קיצנַאװצ ןּוא ריפ וצ ןעװעג ןענַײז ,רָאי ןּופ םישדח עלַא
 .גנולײטּפָא רעּכַאלטיא ןיא טנויוט

 שדֹוח ןטשרע ןרַאּפ גנולײטּפָא רעטשרע רעד רעּביא?
 יּפָא ןייז ןיא ןּוא ;ןלַאידּבַז ןּופ ןּוז רעד םָעבָשַי ןעװעג זיא
 יד ןּופ* .טנויוט קיִצְנַאװצ ןּוא ריפ ןעװעג ןענייז גנולײט
 יליח עלַא ןּופ טְּפיוה רעד ;ןעװעג רע זיא ץֶרֶּפ ןּופ רעדניק
 .ׁשדֹוח ןטשרע ןרַאפ רעריפ

 ןעװעג זיא ׁשדֹוח ןטײװצ ןּופ גנּולײטּפָא רעד רעֶּביא ןּוא*
 תֹולקִמ ןעװעג זיא גנולײטּפָא ןייז טימ ןּוא ,ַחֹוחַא ןּוּפ יֵדֹוד
 ןוא ריפ ןעװעג ןענייז גנולײטּפָא ןייז ןיא ןּוא ;טְשריִפ רעד
 .טנויוט קיִצנַאװְצ

 ןעװעג זיא שדֹוח ןטירד ןרַאפ רעריפ-ליח רעטירד רעד*
 ןיא ןּוא ;טּפױה רעד ,עֶדָיֹוהי ןהֹּכ םעד ןּופ ןּוז רעד ּוהָיְנּב



 3 א םימיה ירבד 15-8 וֿכ !

 .טנויױט קיצנַאװצ ןּוא ריפ ןעװעג ןעניײז גנולײטּפָא ןייז
 יד רעּביא ןּוא קיסיײרד יד ןּופ רוּביג רעד ּוהָיָנּב זיא סָאד'י
 .דָבָזימַע ןּוז ןייז ןעװעג זיא גנולײטּפָא ןייז טימ ;קיסײרד !

 ,לַאהָׂשַע ןעװעג זיא שדֹוח ןטריפ ןרַאּפ רעטריפ רעדי
 ןּוא ;םיא ךָאנ ןּוז ןייז הָידַבז ןּוא ,ןבָאֹוי ןּופ רעדּורּב רעד
 .טנזיוט קיצנַאװצ ןּוא ריפ ןעװעג ןענייז גנּולײטּפָא ןייז ןיא

 רעד ןעװעג זיא שדֹוח ןטפניפ ןרַאפ רעטפניפ רעד?
 ןענייז גנולײטּפָא ןייז ןיא ןּוא ;יחָרוִי רעד תּוהמַש ןַאמטּפױה
 .טנזיוט קיצנַאװצ ןּוא ריפ ןעװעג

 ָאריע ןעװעג זיא שדֹוח ןטסקעז ןרַאפ רעטסקעז רעדי
 ןענייז גנולײטּפָא ןייז ןיא ןּוא ;ַעֹוקּת ןּופ ןשֶקַע ןּופ ןּוז רעד

 .טנזיוט קיצנַאװצ ןּוא ריפ ןעװעג !
 ץֶלַח ןעװעג זיא שדֹוח ןטעּביז ןרַאפ רעטעּביז רעד

 גנולײטּפָא ןייז ןיא ןּוא ;םירפא ןּופ רעדניק יד ןּופ ,ןֹולּפ ןּופ |
 .טנזיוט קיצנַאװצ ןּוא ריפ ןעװעג ןענַײז -

 ןופ יַכֹּבַס ןעװעג זיא שדֹוח ןטכַא ןרַאפ רעטכַא רעדיי
 ןעװעג ןעניו גנולײטּפָא ןייז ןיא ןּוא ;םיחרַז יד ןּופ ,הָׁשּוח
 .טנזיוט קיצנַאװצ ןּוא ריפ

 רֶזָעיִבַא ןעװעג זיא שדֹוח ןטניינ ןרַאפ רעטניינ רעד
 ןענייז גנולײטּפָא ןײז ןיא ןּוא ;רענימינּב יד ןּופ ,תֹותָנַע ןּוּפ
 .טנזיוט קיצנַאװצ ןּוא ריפ ןעװעג

 יֵרהַמ ןעװעג זיא שדֹוח ןטנעצ ןרַאפ רעטנעצ רעד:*
 ןעװעג ןענייז גנולײטּפָא ןייז ןיא ןּוא ;םיחרַז יד ןּופ ,הָפֹוטנ ןּופ
 .טנזיוט קיצנַאװצ ןּוא ריפ

 הָיְנֹּב ןעװעג זיא שדֹוח ןטפלע ןרַאפ רעטפלע רעד**
 יּפָא ןייז ןיא ןּוא ;םירפא ןּופ רעדניק יד ןּופ ,ןֹותָערִּפ ןּופ
 ,טנזיוט קיצנַאװצ ןּוא ריפ ןעװעג ןענייז גנּולײט

 ןעװעג זיא שדֹוח ןטפלעװצ ןרַאפ רעטפלעװצ רעד
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 ןענייז גנולײטּפָא ןייז ןיא ןּוא ;לָאינתֶע ןּופ ,הָפֹוטנ ןּופ יד לֶה
 .טנזיוט קיצנַאװצ ןּוא ריפ ןעװעג

 זיא םינָבּואר יד ןּופ :לארׂשי ןּופ םיטבש יד רעּביא ןּואי*
 יד ןּופ ;ןירכז ןּופ ןּוז רעד רֶזָעילֶא ,טשריפ רעד ןעװעג
 הָיבַשַח ,יִוֵל ןּופי ;ןהָכֵעַמ ןּופ ןּוז רעד ּוהָיטַפש ,םינֹועמש
 ּוהילָא ,הדּוהי ןופ:* ;קֹודָצ ,ןרהַא ןּופ ;ןלַאומק ןּופ ןּוז רעד
 ;ןלֵאָכימ ןּופ ןּוז רעד ירמָע ,רֶכָׂשֹׂשִי ןּופ :רעדירּב סדוד ןּופ
 ,ילּתפנ ןּופ ;ןּוהָידַבֹוע ןּופ ןּוז רעד ּוהָיעַמשִי ,ןּולּובז ןּופי
 ,םירפא ןּופ רעדניק יד ןּופ*י ;ןלַאירזַע ןּופ ןּוז רעד תֹומירי
 ,השנמ טבש ןּבלַאה םעד ןּופ ;ןּוהָיונַע ןּופ ןּוז רעד ַעֵׁשֹוה
 ןיא השנמ טבש ןּבלַאה םעד ןּופ*! ;ןּוהְיַדּפ ןּופ ןּוז רעד לֵאֹוי
 רעד לֵאיׂשֲעַי ,ןימינּב ןּופ ;ןּוהָירַכז ןּופ ןּוז רעד ֹודָי ,דָעלִג
 סָאד .ןעמָחֹורי ןּופ ןּוז רעד לֵארַזַע ,ןֶד ןּופ** ;ןרַנבַא ןּופ ןּוז
 ןוא* .לארׂשי ןּופ םיטבש יד ןּופ ןרַאה יד ןעװעג ןענײז
 רָאי קיצנַאװצ ןּופ לָאצ רעײז ןעמונעגפיוא טינ טָאה דוד
 ןרעמ ּוצ טנָאזענּוצ טָאה טָאג םורָאװ ;רעטנּורַא ןּוא טלַא
 ןּופ ןּוז רעד בָאֹו=* .למיה ןּופ ןרעטש יד יװ ױזַא לארׂשי
 ,טקידנעעג טינ לָאמּוצ ןּוא ןלײצ ןּביױהעגנָא טָאה ןהָיּורצ
 ;לארׂשי ףיוא ןרָאצ ַא םעד רעּביא ןעװעג זיא ןגעװטסעד ןּופ
 -טייצ יד ןּופ גנוליײצרעד רעד ןיא ןײרַא טינ זיא לָאצ יד ןּוא
 .דוד ךלמ ןּופ ןשינעעשעג

 תִוָמוַע ןעװעג זיא ךלמ םעד ןּופ ןצַאש יד רעּביא ןּוא**
 יד ןיא סרעלכײּפש יד רעּביא ןּוא ,ןלַאידַע ןּופ ןּוז רעד
 יד ןיא ןּוא ,רעפרעד יד ןיא ןּוא ,טעטש יד ןיא ,רעדלעפ
 סָאװ יד רעּביא ןּוא** .ןּוהָיַזּוע ןּופ ןּוז רעד ןֶתָנֹוהי ,סמערּוט
 ,דרע רעד ןּופ גנּוטעּברַאַאּב רעד ײּב טעּברַאדלעפ ןעּוט
 ,רענטרעגנײװ יד רעּביא ןּוא* .ןבּולּכ ןּופ ןּוז רעד ירזֶע
 רַאפ רענטרעגנַײװ יד ןיא סָאװ רעּביא ןּוא ;הָמָר ןּופ יִעֹמִׁש
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 -לייא יד רעּביא ןּוא* .םָּפש ןּופ ידבֵו ,סרעלעקנײװ יד
 רעד ןיא סָאװ רעמיוּבנגײפ עדליװ יד ןּוא רעמיוּבטרעּב
 ,סרעלעקליא יד רעּביא ןּוא ;רֶדָג ןּופ ןְנָח-לַעַּב ,גנורעדינ

 טרעטיפעג ךיז ןּבָאה סָאװ רעדניר יד רעּביא ןּוא* .ׁשָעֹוי !
 יד ןיא רעדניר יד רעּביא ןּוא ;ןֹורָש ןּופ יֵטרש ,ןֹורָש ןיא
 ,ןעלמעק יד רעּביא ןּוא* .ןיֵלדַע ןּופ ןּוז רעד טָּפֶש ,ןלָאט
 ןּופ ּוהָידחַי ,סנילעזייא יד רעּביא ןּוא ;ילאֵעְמׁשִי רעד ליבֹוא
 עלַא יד .ירגַה רעד ויִזָי ,ףָאש יד רעּביא ןּוא*: .תֹונֹורֵמ
 סָאװ געמרַאפ םעד רעּביא טײלרעּבױא יד ןעװעג ןעניײז
 .טַאהעג טָאה דוד ךלמ רעד !

 ,ץעֹוי-לעּב ַא ןעװעג זיא רעטעפ סדוד ,ןָתָנֹוהְי ןּוא
 רעד לַאיחי ןּוא .רעּבײרש ַא ןּוא ןַאמ רעקידנַאטשרַאפ ַא
 יחַא ןּוא* .ןיז סכלמ םעד טימ ןעװעג זיא ןינֹומכַח ןּופ ןּוז

 רעד יַׁשּוח ןּוא ,ץעֹוי-לעּב סכלמ םעד ןעװעג זיא לָפֹוּת !
 ךָאנ ןּוא** .טניירפ רעטּוג סכלמ םעד ןעװעג זיא יּכרַא
 ;רֶתָיבָא ןּוא ,ןּוהיַנּב ןּופ ןּוז רעד עֶדָיֹוהי ןעװעג זיא ןלפֹוּתיחַא
 .בָאֹוי ןעװעג זיא ךלמ םעד ןּופ רעריפ-ליח רעד ןּוא

 ,לארשי ןּופ ןרַאה עלַא טלמַאזענניַא טָאה דוד ןּואי ךפ
 יד ןּופ טײלטּפױה יד ןּוא ,םיטבש יד ןּופ ןרַאה יד

 -טּפיױה יד ןּוא ,ךלמ םעד טנידַאּב ןּבָאה סָאװ ןעגנולײטּפָא
 ,ןטרעדנּוה יד ןּופ טײלטּפױה יד ןּוא ןטנזיוט יד ןּופ טײל
 יפ ןּוא געמרַאפ ןצנַאג םעד רעּביא טײלרעּבױא יד ןּוא
 יד ןּוא רענידפיוה יד טימ ,ןיז ענייז ןּופ ןּוא ךלמ ןּופ
 דוד ןּוא* .םִיַלָשּורי ןייק--רוּביג ןשידלעה ןכַאלטיא--םירֹוּבינ
 טָאה ןּוא ,סיפ ענייז ףיא טלעטשעג ךיז טָאה ךלמה
 יב ;קלָאפ ןיימ ןּוא רעדירּב ענַײמ ,ּוצ ךימ טרעה :טגָאזעג
 רַאפ ּור ןּופ זיוה ַא ןעיוּב ּוצ ןעװעג זיא ןצרַאה ןיימ ןיא רימ
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 - הַאפ לקנעּבסּופ ַא רַאפ ןּוא ,דנּוּב סהוהי ןּופ ןורָא םעד
 / .ןעיוּב ּוצ טײרּבעגנָא ךיז ּבָאה ךיא ןּוא ,טָאג רעזדנּוא
 . וױה ַא ןעיוּב טינ טסנעק :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה טָאג רעּבָאי
 / ןּוא ,ּוטסיּב תומחלמ ןּופ שטנעמ ַא םורָאװ ,ןעמָאנ ןיימ ּוצ
 - לארׂשיןופ רַאה רעד טָאג רעּבָא* .ןסָאגרַאפ ּוטסָאה טּולּב
  ןימ ןּופ זיוה ןצנַאג םעד ןּופ טלײװרעדסױא ךימ טָאה
 . םורָאװ ;קיּבײא ףיוא לארׂשי רעּביא ךלמ ַא ןייז ּוצ רעטָאפ
 - ןיא ןּוא ,טשריפ ַא רַאפ טלײװרעדסױא טָאג טָאה ןהדּוהי
 .  ןשיװצ ןּוא ,רעטָאפ ןיימ ןּופ זיוה םעד ,הדּוהי ןּופ זיוה םעד
 . ּוצ ףױא ,טרענַאּב ךימ רע טָאה ,רעטָאפ ןיימ ןּופ ןיז יד
 עלַא ןּופ ןּוא* .לארׂשי ץנַאנ רעּביא ךלמ ַא רַאפ ןכַאמ
 טָאה-ןעקנָאשעג טָאג רימ טָאה ןיז ליפ םורָאװ-ןיז עניײמ
 ןָארט םעד ףיוא ןציז ּוצ ןהמלש ןּוז ןיימ טלײװרעדסױא רע
 רימ ּוצ טָאה רע ןּוא* .לארׂשי רעּביא הכּולמ סטָאג ןּופ
 עניימ ןּוא זיוה ןיימ ןעיוּב טעװ רע ,המלש ןּוז ןײד :טגָאעג
 ןּוז ַא רַאפ טלײװרעדסױא םיא ּבָאה ךיא םורָאװ ,ןפיוה
 . ףיא ןּואי .רעטָאפ ַא רַאפ ןייז םיא לעװ ךיא ןּוא ,רַימ ּוצ
  טעװ רע ּבױא ,קיּבײא ףיוא הכולמ ןייז ןקיטסעפַאּב לעװ
  יװַא ןצעזעג עניימ ןּוא טָאּבעג עניימ ןָאט ּוצ ,קרַאטש ןייז
 ץנַאג ןּופ ןגיױא יד רַאפ ,דנּוצַא ןּוא* .גָאט ןקיטנײה יװ
 רעודנוא ןּופ ןרעיוא יד ןיא ןּוא ,הוהי ןּופ הדע רעד ,לארׂשי
 רעײַא הוהי ןּופ טָאּבעג עלַא ךָאנ טכוו ןּוא ּפָא טיה :טָאנ
 ןיא ןזָאל ןּוא ,דנַאל עטּוג סָאד ןּברַא טלָאז ריא ידּכ ,טָאג
 .קיּבייא ויּב ךייַא ךָאנ רעדניק ערעײַא ּוצ השּורי

 ,רעטָאפ ןייד ןּופ טָאג םעד סײװ ,ןּוז ןיימ המלש ּוד ןּוא"
 ,לעז רעקיליװ ַא טימ ןּוא ,ןצרַאה ןצנַאג ַא טימ םיא ןיד ןּוא
 רעדעװטעי ןּוא ,הוהי טשרָאפ רעצרעה עלַא םורָאװ
 ,ןכוז םיא טסעװּוד זַא ;רע ןעק ןעקנַאדעגיד ןּופ שינעטכַארט
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 טסעװ ּוד וַא רעּבָא ,ריד ןּופ ןעניפעג ןזָאל ךיז רע טעװ
 .קיּבײא ףיוא ןפרַאװקעװַא ךיד רע טעװ ,ןוָאלרַאּפ םיא
 -רעדסיוא ךיד טָאה טָאג םורָאװ ,דנוצַא םּורַא ךיז קוק
 ,קרַאטש יז ;םּוטקילײה ַא רַאפ זיױה ַא ןעיוּב ּוצ טלייו
 ,ּוט ןּוא

 ןּופ לעמעג סָאד ןהמלש ןוז ןייז ןּבעגעג טָאה דוד ןּוא;י
 ,ןרעמַאקצַאש ענייז ןּוא ,םיִנָינּב עניז ןּוא ,זיוהרעדָאּפ םעד !

 ,םירדח עטסקינײװעניא ענייז ןּוא ,ןּבוטשרעּבױא ענייז ןּוא
 לעמעג סָאד ןּוא* ;ןורָא ןּופנ קעד םעד ןופ זיֹוה סָאד ןּוא !
 יד רַאֿפ ,ןעקנַאדעג ןיא םיא יב ןעװעג זיא סָאװ ץלַא ןּוֿפ !
 ,םּורַא דנּור ןרעמַאק עלַא רַאפ ןּוא ,זיוה סטָאג ןּופ ןפיוה !
 -עג יד ןּופ ןצַאש יד רַאפ ןּוא ,זיוה סטָאג ןּופ ןצַאש יד רַאֿפ !

 ןּוא םינהֹּכ יד ןּופ ןעננּולײטּפָא יד רַאפ ןּוא** ,ןכַאז עטקיליײה
 ןיא טסניד םעד ןּופ טעּברַא ײלרעלַא רַאפ ןּוא ,םיִיַול יד |

 סטָאג ןיא טסניד םעד ןּופ םילּכ יד רַאּפ ןּוא ,ויױה סטָאג !
 .זיֹוה !
 םילּכ ײלרעלַא ןּופ דלָאג םעד רַאפ ,גָאװ ןפיוא דלָאג2* = |
 ןפױא ,םילּכ ענרעּבליז עלַא רַאפ ;טסניד רעדעװטעי רַאֿפ !

 ןּוא= .טסניד רעדעװטעי ןֹופ םילּכ ײלרעלַא רַאֿפ ,גָאװ
 ענרעדליג ערעײז טימ תורֹונמ ענרעדליג יד רַאֿפ גָאװ ןפיוא |
 עריא טימ הרֹונמ רעכַאלטיא ןּופ גָאװ רעד טול ,ךַאלרער |
 גָאװ רעד טול תורֹונמ ענרעּבליז יד רַאפ ןּוא ;ךַאלרער |

 ןופ טעּברַא רעד ךָאנ יװ ,ךַאלרער עריא טימ הרֹונמ ַא ןּוֿפ
 ןשיט יד רַאפ גָאװ ןפיוא דלָאג ןּוא;* .הרֹונמ רעכַאלטיא -
 ןּוא ;שיט ןכַאלטיא רַאפ ,ןטױרּב ןּופֹנ גנוגײלסױא רעד ןּוֿפ -

 ,ןעלּפָאג יד רַאפ ןּואיי .ןשיט ענרעּבליז יד רַאפ רעּבליז
 רַאפ ןּוא ;דלָאג ענייר ,ןענַאק יד ןּוא ,סנקעּבננערּפש יד ןּוא -

 ;רעכעּב ןכַאלטיא רַאפ גָאװ ןפיוא ,סרעכעּב ענרעדליג יד



 ןכַאלטיא רַאפ גָאװ ןפיוא ,סרעכעּב ענרעּבליז יד רַאפ ןּוא
 עטרעטיײלעג ךיורײװ ןּופ חּבומ םעד רַאפ ןּוא .רעכעּב
 םעד ןּופ טלַאטשעג רעד רַאפ דלָאג ןּוא ;גָאװ ןפיוא דלָאג
 ףעלגילפ ידנ סיוא ןטײרּפש סָאװ םיבּורּכ יד ,ןגָאװטײר
 ץלַא סָאד* .דנּוּב סטָאג ןּופ ןורָא םעד רעּביא ןעמעריש ןּוא
 סָאװ טָאג ןּופ טנַאה רעד ןּופ ,ץפירשעג ןיא זריד ךיא ּבינְו
 ".לעמעג םעד ןּופ ןטעּברַא עלַא ;טגילקעג ךימ טָאה

 קרַאטש ײז ;ןהמלש ןּוז ןייז ּוצ טגָאזעג טָאה דוד ןּוא*י
 ,ןטסגנַא טינ ןּוא ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז ;ּוט ןּוא ,טסעפ ןּוא
 טינ ךיד טעװ רע ;ריד טימ זיא ,טָאג ןיימ ,הוהי טָאג םורָאװ
 םעד רַאפ טעּברַא עצנַאג יד זיּב ,ןוָאלרַאפ טינ ןּוא ןוָאלּפָא
 ןענייז טָא ןּוא* .טקידנעעג ןייז טעװ זיוה סהוהי ןּופ טסניד
 רעדעװטעי רַאפ םיִיַול יד ןּוא םינהֹּכ יד ןּופ ןעגנּולײטּפָא יד
 -טעי רַאפ ךיז טימ טסָאה ּוד ןּוא ;זױה סטָאג ןּופ טסניד
 -ּולק טימ ,קיליװנרעג זיא סָאװ ןכַאלטיא טעּברַא רעדעװ
 עצנַאג סָאד ןּוא ןרַאה יד ןּוא ;טעּברַא ײלרעלַא רַאפ טפַאש
 .ןלעפַאּב ענײד עלַא ּוצ ןענייז קלָאפ
 -נײַא רעצנַאג רעד ּוצ טגָאזעג טָאה ךלמה דוד ןּוא* סטכ

 טָאג טָאה םענייא םיא סָאװ ,ןּוז ןיימ המלש :גנולמַאז
 זיא טעּברַא יד ןּוא ,ךַאװש ןּוא גנּוי זיא ,טלײװרעדסױא
 רָאנ ,ץַאלַאּפ רעד זיא ןשטנעמ ַא רַאפ טינ םורָאװ ,סיורג
 ךיא ּבָאה תוחֹוּכ עניימ עלַא טימ ןּוא* .רַאה םעד טָאג רַאפ
 -ליִג יד רַאפ דלָאג ,טָאג ןיימ ןּופ זיוה םעד רַאפ טײרגעגנָא
 רעּפּוק ןּוא ,ענרעּבליז יד רַאפ רעּבליז ןּוא ,ןכַאז ענרעד
 רַאפ ץלָאה ןּוא ,ענרעזיַא יד רַאפ ןזייַא ,ענרעּפּוק יד רַאפ
 ,ןסַאפנייַא םּוצ רענייטש ןּוא רענײטשלקינָא ;ענרעצליה יד
 רעײט ײלרעלַא ןּוא ,רענײטש עקיּברַאפליפ ןּוא עקיצנַאלג
 לײװ :ךָאנ רעמ ןּוא* .בורל רענייטשלמרימ ןּוא ,ןייטשעג

 רשי
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 רצֹוא ןַא ךיא ּבָאה ,טָאג ןיימ ןּופ זיוה סָאד רענַאּב ךיאי
 ןופ זיוה םעד רַאפ קעװַא ּביג ךיא סָאװ רעּבליז ןּוא דלָאג
 םעד רַאפ טײרגעגנָא ּבָאה ךיא סָאװ ץלַא ץּוחַא ,טָאג ןיימי

 ןופ דלָאג ןּופ ,דלָאג רענטנעצ טנזיוט ירד ;זױה ןקילײה !
 ,רעּבליו עטרעטײלעג רענטנעצ טנזיוט ןּביז ןּוא ,ריפֹוא !
 עמ ּוװ דלָאג* ;רעזײה יד ןּופ טנעװ יד ןגײלַאּב ּוצ ףיוא|
 רעדעװטעי רַאפ ןּוא ;רעּבליז ּוװ רעּבליז ןּוא ,דלָאג ףרַאד !

 ליװ רעװ ןּוא .סרעטסניימ ןּופ טנַאה רעד ךרּוד טעּברַא
 ?טָאג ּוצ טנַאה רעלּופ ןייז טימ ןייז בדנמ טנייה !

 ןופ ןרַאה יד ןּוא ,רעזײהרעטָאפ יד ןּופ ןרַאה יד ןּוא?
 ןּוא ןטנזיוט יד ןּופ טײלטּפױה יד ןּוא ,לארׂשי ןּופ םיטבש יד
 סכלמ םעד רעּביא טײלרעּבױא יד ןּוא ,ןטרעדנוה יד
 ןעקנַאשעג ןּבָאה ײז ןּואי .ןעװעג בדנמ ןּבָאה ,טּפַאשטריװ
 -טנעצ טנזיוט ףניפ דלָאג ,זיוה סטָאג ןּופ טעּברַא רעד רַאפ
 טנויוט ןעצ רעּבליז ןּוא ,טנזיױט ןעצ םינֹוּכרַדַא ןּוא ,רענ
 ןויַא ןּוא ,רענטנעצ טנזױט ןצכַא רעּפּוק ןּוא ,רענטנעצ
 ךיז ןּבָאה יז יײּב סָאװ יד ןּוא* .רענטנעצ טנזיוט טרעדנּוה
 םעד ּוצ ןּבעגעגקעװַא סע ןּבָאה ,רענייטש ערעײט ןענופעג !
 םעד לַאיחי ןּופ טנַאה רעד רעטנּוא ,זיוה סטָאג ןּופ ץַאש |
 ןּבָאה יז סָאװ טיײרפעג ךיז טָאה קלָאפ סָאד ןּוא" .ינּושרִג !
 בדנמ יז ןּבָאה ןצרַאה ןצנַאג ןטימ םורָאװ ,ןעװעג בדנמ !
 ַא טיירפעג ךיז טָאה ךלמה דוד ךיוא ןוא ,טָאג ּוצ ןעװעג |
 .דיירפ סיורג !
 רעד ןּופ ןגיוא יד רַאפ טָאג טּבױלעג טָאה דוד ןּואי" |
 ּוטסיּב טּבױלעג :טגָאזעג טָאה דוד ןּוא ,גנּולמַאזנייַא רעצנַאג |

 קיּביא ןּופ ,רעטָאפ רעודנּוא ,לארׂשי ןּופ רַאה רעד טָאג
 יד ןּוא ,טײקסורג יד זיא ,טָאג ,ןייד:+ .קיּבײא זיּב ןּוא
 ןוא ,טיײקיּבײא יד ןּוא ,טײקיטכַארּפ יד ןּוא ,טײקרַאטש -
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 רעד ףיוא ןּוא למיה ןפיוא סָאװ ץלַא םורָאװ ,ץנ ע
 טסיב ּוד ןּוא ,הֿכּולמ יד זיא = ,ןיײד ו :ףײל זיא) דרע
 .הֹובּכ ןּוא ש ןּוא= .םעלַא רעּביא טּפױה םּוצ ןּביוהרעד

 ןיא ןוא ,ץלַא רעּביא 5 1 ּוד ןּוא ,ריד ןּוֿפ ְו
 ,ֹוצ זיא טנַאה ןײד ןיא ןּוא ,הרובנ ןּוא חֹוּכ זיא טנַאה ןײד
 העזדנוא ,דנּוצַא ןוא= .ןעמעלַא ןקרַאטש ּוצ ןּוא ןסיי
 ,ןעמָאנ ןקיטכַארּפ ןײד ןּביױל ןּוא ,ריד יי ןעקנַאד  ,טָאנ
 רימ וַא ,קלָאפ ןיימ זיא רע 'װ ןּוא ,ךיא ןיּב רעװ םורָאװיי
 | זיא ריד ןופ רָאנ ?סָאװיֹױזַא ןייז ּוצ בדנמ חֹוּכּב ןּבָאה ןלָאז
 .םורָאװ= .ןֿבענעג ריד רימ ןּבָאה טנַאה ןייד ןּופ ןּוא ,ץלַא
 יװַא ,עטרעדנַאװעגנייַא ןּוא ,ריד רַאפ רימ ןענײז עדמערפ
 ערעזדנוא ןענײז ןטָאש ַא יװ יױזַא ;ןרעטלע ערעזדנּוא עלַא יװ
 / רעודנּוא טָאני* .דנַאטשַאּב ַא ןָא א דרע רעד ףיוא געט
 -עגנָא ןּבָאה רימ סָאװ םּוטכײר עצנַאג עקיזָאדסָאד ,רַאה
  ,ןעמָאנ ןקילײה ןייד רַאפ זיוה ַא - ּוצ ריד ףיוא טײרנ
 ןיימ ,סײװ ךיא ןּוא* .ןײד זיא ץלַא ןּוא ,טנַאה ןייד ןּופ זיא
 . יטכער טסרענַאּב ןּוא ,ץרַאה סָאד טסוװּורּפ ּוד זַא ,טָאג
 ןַײמ ןּופ טַײקיטרַאפטכער טימ ּבָאה ףיא .טייקיטרַאפ
 / ןעועג ךיא ּבָאה דנּוצַא ןּוא ;ץלַא סָאד ןע װעג בדנמ ןצרַאה
 בדנמ טָאה ָאד ךיז טניפעג סָאװ קלָאּפ ןייד יװ החמׂש טימ
 ןּוא ,קחצי ,םהֹרבַא ןּופ רַאה רעד טָאנ* .ריד ּוצ ןעװעג
 ,קיּביא ףיוא ןָא סָאד טלַאה ,ןרע !טלע ערעזדנּוא ,לארׂשי
 ןּוא ;ןצרַאה סקלָאפ ןייד ןּופ ןעקנַאדעג יד ןּופ גנוטכַארט :

 ץנַאג ַא ּבינ ןֹוז ןיימ ןהמלש ןּוא* .ריד ּוצ ץרַאה רעײז רע
 . ,ןצעועג ענײד ןּוא ,ןגָאזנָא ענייד ,טָאּבעג ענײד ןטיה ּוצ =
 ךיא סָאװ ץַאלַאּפ םעד ןעיוּב ּוצ ןּוא ,ץלַא סָאד ןָאט ּוצ ןּוא
 .טײרגענּוצ ּבָאה

 :גנולמַאזנײַא רעצנַאג רעד ּוצ טגָאזעג טָאה דוד ןּוא"
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 טָאה גנולמַאונײַא עצנַאנ יד ןּוא .רַאה רעיײַא טָאג ןּונ טּביול
 ןּבָאה ײז ןּוא ,ןרעטלע ערעײז ןּופ רַאה םעד טָאג טּבױלענ
 ןּואיי .ךלמ םּוצ ןּוא טָאג ּוצ טקּוּבעג ךיז ןּוא טגײנעג ךיז
 -ענפיוא ןּוא ,טָאג ּוצ רעפּפָאטכַאלש טכַאלשעג ןּבָאה יז
 םענעי ןּופ ןגרָאמ ףיוא ,טָאג ּוצ רעפּפָאדנַארּב טכַארּב
 טימ ,ןסּפעש טנזיוט ,סרעדיװ טנזיוט ,ןסקָא טנזיוט ,גָאט
 ץנַאג רַאפ בורל רעפּפָאטכַאלש ןּוא ,רעפּפָאסיג ערעײז

 טָאג רַאפ ןעקנּורטעג ןּוא ןסענעג ןּבָאה ײז ןּוא .לארׂשי |
 טײװצ ַא ןּבָאה יז ןּוא ,החמׂש סיורג טימ גָאט םענעי ןיא
 ןּוא ,ךלמ ַא רַאפ ןדוד ןּופ ןּוז םעד המלש טכַאמעג לָאמ
 .ןהֹּכ ַא רַאפ ןקֹודָצ ןּוא ,טָאג ןּופ טשריפ ַא רַאפ טּבלַאזעג

 טָאג ןּופ ןָארט םעד ףיוא טצעזעג ךיז טָאה המלש ןּוא*
 רע ןּוא ,ןדוד רעטָאפ ןייז ןּופ טרָא םעד ףיוא ךלמ ַא רַאפ -

 ּוצ טרעהעגּוצ ךיז ןּבָאה לארׂשי ץנַאג ןּוא .טקילגַאּב טָאה
 ןיז עלַא ךיוא ןּוא ,םירֹוּביִנ יד ןּוא ,ןרַאה עלַא ןּוא-* .םיא
 המלש רעטנּוא ןפרָאװרעטנוא ךיז ןּבָאה ,דוד ךלמ םעד ןּופ
 יד רַאפ טסײרגעג ךיוה ןהמלש טָאה טָאג ןּוא= .ךלמה
 ַא םיא ףיוא ןּבעגעג טָאה רע ןּוא ,לארׂשי ץנַאג ןּופ ןגיוא
 רעּביא ךלמ ןייק ףיוא ןעװעג טינ זיא סָאװ ץנַאלג ןכַאלגיניק
 .םיא רַאפ לארׂשי

 ץנַאג רעּביא טגיניקעג טָאה ןיֵׁשָי ןּופ ןּוז רעד דוד ןּוא*
 רעּביא טניניקעג טָאה רע סָאװ געט יד ןּואײ .לארׂשי
 רע טָאה ןֹורבֶח ןיא :רָאי קיצרעפ ןעװעג ןעניײז ,לארׂשי

 ירד טגיניקעג רע טָאה םִיַלָשּורי ןיא ןּוא ,רָאי ןּביז טגיניקעג |
 ,רעטלע רעטּוג ַא ןיא ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא= .קיסײרד ןּוא |
 "עג זיא המלש ןּוז ןייז ןּוא ;דובּכ ןּוא ,רשֹוע ,געט טימ טַאז |

 יד ,ןדוד ןגעװ ןכַאז יד ןּוא= .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװ |
 רעטרעװ יד ןיא ןּבירשַאּב ןענײז יז ,עטצעל יװ ױזַא עטשרע
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 םעד ןֶתָנ ןּופ רעטרעװ יד ןיא ןּוא ,רעעז םעד לאּומש ןּופ
 ןייז טימ*י ,רעעז םעד דֶג ןּופ רעטרעװ יד ןיא ןּוא ,איבנ
 .ןענייז סָאװ ןטײצ יד ןּוא ,תורּובג ענײז ןּוא ,הכּולמ רעצנַאג
 עלַא רעּביא ןּוא ,לארׂשי רעּביא ןּוא םיא רעּביא רעּבירַא
 .רעדנעל יד ןּופ ןכיײרגיניק
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 ּב םיִמָיַה יִרבִד

 םיא טקנעש טָאג .ןֹועְבִנ ןיא טָאג רַאפ הליפּת סְהמלִש

 ו א .תורישע ןּוא המָכח
 ן3 א .תורישע ןייז ןּוא ליח סהמלש

 ןּוא ץלָאה רֹוצ ןּופ ךלמ םעד םָרּוח ןּופ טגירק המלש

 ןייז ןּוא שדקמהיתיּב םעד ןעיוּב ּוצ ףיוא סרעטסנַײמ

 12 ב .ןינּב רעד .ץַאלַאּפ

 1 ה .הליפּת סהמלש .שדקמהד-תיּב םעד ןּופ תיּבה-תּכּונח יד

 יד םיא טרעכיזרַאפ ןּוא ,ןהמלש ּוצ ךיז טזײװַאּב טָאג

 סָאד טנרָאװ ןּוא ,ןָארט ןייז ןּופ טייקיטפַאהרעױד

 : .ןגעוו ענייז ןיא ןייג טינ ןלעװ יז ּביױא קלָאפ

 ח .ןהמלש ןּופ טייקסיורג יד ןּוא ןעּוטּפיוא יד

 ןט .המכח סהמלש ןרעה טמּוק ָאבש ןּופ הּכלמ יד

 13 ט .טיוט סהמלש .טייקכייר סכלמה המלש

 ,הדּוהי טבש ןּופ ּפָא ךיז ןרעדנּוז םיטבש עקירעּביא יד

11 

 וי .ךיז רַאפ הכּולמ ַא ןדליּב ןּוא

 סא .םֶעבַחֹר ךלמ רעד

 יי .הָיִבַא ךלמ רעד

 1 די .ָאסָא ךלמ רעד

 ן .טָפָׁשֹוהי ךלמ רעד

 2 אכ .םָרֹוהי ךלמ רעד

 ן.בכ .ּוהָיוַחַא ךלמ רעד

 10 בכ | .ּוהָיֹלַתַע הּכלמ יד

 יו .שָאֹוהי ךלמ רעד

 ו הכ .ּוהָיצַמַא ךלמ רעד



 - .ּוהָיְזּוע ךלמ רעד

 ,םָתֹוי ךלמ רעד

 .זָחָא ךלמ רעד

 ,ּוהָיִקוַחי ךלמ רעד
 ;השנמ ךלמ רעד

 .ןֹומָא ךלמ רעד

 .ּוהָיִשאֹי ךלמ רעד
 .זָחָאֹוהי ךלמ רעד

 .םיִקָיֹוהי ךלמ רעד

 .ןיכָיֹוהְי ךלמ רעד

 .ּוהָיִקדִצ ךלמ רעד

11 
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 ּב םיִמָיַה יֵרבֶד
 טקיטסעפַאּב ךיז טָאה ןדוד ןּופ ןּוז רעד המלש ןּוא* א

 ,םיא טימ ןעװעג זיא רַאה ןייז טָאג ןּוא ,הכּולמ ןייז ןיא
 טדערעג טָאה המלש ןּוא* .טסײרגעג ךיוה םיא טָאה ןּוא !

 יד ןּוא ןטנזיױט יד ןּופ טײלטּפױה יד ּוצ ,לארׂשי ץנַאג ּוצ
 ןיא טשריפ ןכַאלטיא ּוצ ןּוא ,רעטכיר יד ּוצ ןּוא ,ןטרעדנּוה

 המלש ןּוא* .רעזיײהרעטָאפ יד ןּופ ןטּפױה יד ,לארׂשי ץנַאג !
 רעד ּוצ ןעגנַאנעג ןענייז םיא טימ גנולמַאזניײַא עצנַאג יד ןּוא |
 -להֹוא רעד ןעװעג זיא ןטרָאד םורָאװ ,ןֹועְבִנ ןיא סָאװ הָמָּב !

 -עג טָאה טָאג ןּופ טכענק רעד השמ סָאװ ,טָאג ןּופ דעֹומ
 דוד טָאה טָאג ןּופ ןורָא םעד רָאנ+ .רּבדמ ןיא טכַאמ
 יּוצ טָאה דוד ּוװ ןיהַא םירָעייּתַירק ןּופ טכַארּבעגּפױרַא

 רַאפ טלעטשענפיוא טָאה רע םורָאװ ,םיא רַאפ טיײרגעג |
 רענרעּפּוק רעד רֹעּבָא* .םִיַלָשּורי ןיא טלעצעג ַא םיא |

 טָאה ןרּוח ןּופ ןּוז םעד ירּוא ןּופ ןּוז רעד לַאלַצּב סָאװ חּבומ
 ןופ ןּכשִמ םעד רַאפ טלעטשעגקעװַא ןעמ טָאה ,טכַאמעג |
 -עג םיא ּוצ ךיז ןּבָאה גנּולמַאזנייַא יד ןּוא המלש ןּוא ;טָאג |

 ןפיוא ןטרָאד טכַארּבעגפױא טָאה המלש ןּואפ .טדנעװ
 רע ןּוא ;דעֹומ-להֹוא םייּב סָאװ טָאג רַאפ חּבומ םענרעּפּוק
 .רעפּפָאדנַארּב טנזיוט םיא ףיוא טכַארּבעגפיוא טָאה

 ןּוא ,ןהמלש ּוצ ןזיװַאּב טָאג ךיז טָאה טכַאנ רענעי ןיאז
 .ןּבעג ריד לָאז ךיא סָאװ טעּב :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה רע
 דסח סיורג ןָאטעג טסָאה ּוד :טָאג ּוצ טגָאזעג המלש טָאה;
 ַא רַאפ טכַאמעג ךימ טסָאה ןּוא ,ןדוד רעטָאפ ןיימ טימ
 טרָאװַאּב לָאז ,רַאה ּוד טָאג ,דנּוצַא" .טרָא ןייז ףיוא ךלמ
 טסָאה ּוד םורָאװ ,ןדוד רעטָאפ ןיימ ּוצ גָאװצ ןייד ןרעװ
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 יװ ליפ ױזַא קלָאפ ַא רעּביא ךלמ ַא רַאפ טכַאמעג ךימ
 ןוא המכח רימ ּביג דנּוצַא* .דרע רעד ןּופ ּביוטש רעד
 . סױרַאפ ןײגנײרַא ןּוא ןײגסױרַא לָאז ךיא זַא ,טפַאשנעק
 -סָאד ןטּפשמ ןעק רעװ םורָאװ ,קלָאפ ןקיזָאדמעד רַאּפ
 ?סניד קלָאפ עסיורג עקיזָאד

  ןייד ןיא ויא סָאד לײװ :ןהמלש ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה;י
 ןּוא ,רעטיג ,תורישע ןטעּבעג טסָאה ּוד טינ ןּוא ,ןצרַאה
 לָאמּוצ טינ ןּוא ,טנייפ עניײד ןּופ ןּבעל סָאד רעדָא ,דובּכ
 / ןטעּבעג ריד טסָאה ּוד טרעיינ ,ןטעּבעג ּוטסָאה געט ליפ
 / קלָאפ ןיימ ןטּפשמ ןענעק טסלָאז ידּכ ,טפַאשנעק ןּוא המכח
 --םיא רעּביא ךלמ ַא רַאפ טכַאמעג ךיד ּבָאה ךיא סָאװ
 לעװ ךיא יא ,טּפַאשנעק ןּוא המכח ןּבעגעג יא ריד טרעווי*
  ןיא סָאװױזַא סָאװ ,דובּכ ןּוא רעטיג ןּוא תורישע ןּבעג ריד
 טעװ סָאװױזַא ןּוא ,ריד רַאפ סָאװ םיכלמ יד יב ןעװעג טינ
 .ריד ךָאנ ןייז טינ

 הָמָּב רעד ּוצ ןייג ןּופנ ןעמּוקעגקירּוצ זיא המלש ןּוא*
 ;םִיַלָשּורי ןייק ,דעֹומילהֹוא םעד רַאפ ןּופ ,ןֹועְבִנ ןיא סָאװ
 .לארׂשי רעּביא טניניקעג טָאה רע ןּוא

 ,רעטַײר ןּוא ןגעװטײר טלמַאזעגנָא טָאה המלש ןּוא!*
 ןּוא ןגעװטיײר טרעדנּוה ריפ ןּוא טנזיוט טַאהעג טָאה רע ןּוא
 טלעטשעגקעװַא ײז טָאה רע ןּוא .רעטיײר טנזוט ףלעװצ
 .םִיַלָשּורי ןיא ךלמ םייּב ןּוא ,ןגעװטײר רַאפ טעטש יד ןיא

 ןיא דלָאג ןּוא רעּבליז טכַאמעג טָאה ךלמ רעד ןּואי*
 טכַאמעג רע טָאה ןרעדעצ ןּוא ,רענייטש יװ ױזַא םִיַלָׁשּורי
 ןיא ,גנורעדינ רעד ןיא סָאװ רעמיוּבנגיפ עדליוו יד יװ יװַא
 .טייקליפ

 טָאה המלש סָאװ דרעפ יד ןּופ םּוקסױרַא רעד ןּוא;י



5555 0515 :+ 

 5 ב םימיה יהבד 5 ב=זיא

 ןּופ םִירחוָס יד ;אוק ןּופ ןּוא םִיַרצִמ ןּופ ןעוועג זיא ,טַאהעג !
 ןּואיי .טלָאצעג רַאּפ אוק ןּופ ןגירק יז ןועלפ ךלמ םעד

 ַא םִיַרצִמ ןּופ טריפעגסורַא ןּוא טכַארּבעגּפױרַא ןּבָאה יז !
 דרעפ ַא ןּוא ,קיטשרעּבליז טרעדנוה סקעז רַאפ ןגָאװטײר !
 םיכלמעלַא רַאפ ןכײלגסעד ןּוא ;קיצפּופ ןּוא טרעדנּוה רַאפ !

 :סױרַא ןעמ טנעלפ ,םָרַא ןּופ םיכלמ יד ןּוא ,םיּתִח יד ןּופ
 ..טנַאה רעייז ךרוד ןעגנערּב

 ןעמָאנ םעד ּוצ זיוה ַא ןעיוּב ןסיײהעג טָאה המלש ןּוא;*
 .הכּולמ ןייז רַאפ זיוה ַא ןּוא ,טָאג ןּופ
 -טסַאל ןַאמ טנזיוט קיצעּבי טלײצעג טָאה המלש ןּואאי ב'

 יד ןיא רעקעהנייטש ןַאמ טנויוט קיצכַא ןּוא ,רעגערט
 סקעז ןּוא טנזיוט יירד ,יײז רעּביא רעעופיוא ןּוא ,גרעּב !
 .טרעדנּוה

 ,רֹוצ ןּופ ךלמ םעד םָרּוח ּוצ טקישעג טָאה המלש ןּואי
 רעטָאפ ןיימ טימ ןָאטעג טסָאה ּוד יװ ױזַא ;ןגָאז ּוצ ױזַא |

 רַאפ ןעיוּב ּוצ ןרעדעצ טקישעג םיא טסָאה ּוד סָאװ ,ןדוד
 זיוה ַא ךיא יוּב טָא ,זיא* ,ןירעד ןעניֹוװ ּוצ ףיוא זיוה ַא ךיז !
 ּוצ ןקילײה ּוצ סע ידּכ ,טָאג ןיימ הוהי ןּופ ןעמָאנ םעד ּוצ !

 עקידעקעמש ןּופ ךיורײװ םיא רַאפ ןרעכייר ּוצ ןּוא ,םיא

 םעד ןּופנ גנוגיילסיױא רעקידנעטש רעד רַאפ ןּוא ,ןצריוװעג

 ירפ רעד ןיא רעפּפָאדנַארּב יד רַאפ ןּוא ,וטיױרּב ןקילײה |
 ןיא ןּוא ,שדֹוח-שאֹר םּוא ןּוא ,םיתּבש יד ןיא ,טנוװָא ןיא ןּוא
 קיּביײא ויא סָאד סָאװ ,טָאג רעזדנּוא הוהי ןּופ םיבֹוט-םוָי יד
 ףרַאד ,יוּב ךיא סָאװ זיוה סָאד ןּוא* .לארׂשי ףיוא בֹוח ַא
 עלַא רעּביא טָאג רעודנּוא זיא סיורג םורָאװ ,סיורג ןייז
 זַא ,זיוה ַא ןעיוּב ּוצ םיא חֹוּכּב טָאה רעװ ןּוא* .רעטענ
 טינ םיא ןענעק ןעלמיה יד ןּופ ןעלמיה יד ןּוא ןעלמיה יד
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 . ַא ןעיוּב םיא לָאז ךיא זַא ,ךיא ןיּב רעװ ןּוא ?ןעמעננײרַא
 . קיש ,דנּוצַא ןּוא* ?םיא רַאפ ןרעכיײר ּוצ ףיוא ןדייס ,זיוה
 ,רעּבליז ןיא ןּוא ,דלָאג ןיא ןטעּברַא ּוצ ןַאמ ןגּולק ַא רימ
 . ןימרַאק ןּוא לּפרּוּפ ןיא ןּוא ,ןזיַא ןיא ןּוא ,רעּפוק ןיא ןּוא
 . יירק ןצירק ּוצ טײטשרַאפ סָאװ ַאזַא ןּוא ,לָאװ רעָאלּב ןּוא
 / ןיא רימ ײּב סָאװ טײל ענולק יד טימ םענייא ןיא -- ןעגנּוצ
 / נָא טָאה דוד רעטָאפ ןיימ סָאװ ,םִיַלָשּורי ןיא ןּוא הדּוהי
 נַאס ןּוא ,ןסערּפיצ ,ץלָאהרעדעצ רימ קיש ןּואי .טיײרגעג
 טכענק ענייד זַא סײװ ךיא םורָאװ ,ןֹונָּבל ןּופ ,ץלָאהלַאד
 עניימ ןלעװ טָא ןּוא ;ןֹונָבל ןּופ ץליהעג ןקַאה ּוצ ןעייטשרַאפ
 ךס ַא רימ רַאפ ןטײרּבּוצנָא* ,טכענק ענײד טימ ןייז טכענק
 סיורג ןייז ףרַאד ,יוּב ךיא סָאװ זיוה סָאד םורָאװ ,ץלָאה
 סָאװ יד ,רעקעה יד ךיא ּביג טָא ןּוא" .ךַאלרעדנוװ ןּוא
 ,טכענק ענייד רַאפ ץײװ ענעסיוטשעג ,ץליהעג סָאד ןדיינש
 ,רֹוּכ טנזיוט קיצנַאװצ ןטשרעג ןּוא ,רֹוּכ טנזיוט קיצנַאװצ
 טנוױט קיצנַאװצ לייא ןּוא ,תַּב טנזיױט קיצנַאװצ ןײװ ןּוא
 .תַב

 ןיא טרעפטנעעג טָאה רֹוצ ןּופ ךלמ רעד םָרּוח ןּוא:י
 ּביל טָאה הוהי לײװ :ןהמלש טקישעג ןּוא ,ץפירשעג ַא
 רעּביא ךלמ ַא רַאפ טכַאמעג ךיד רע טָאה ,קלָאפ ןייז
 טָאג רעד הוהי זיא טּבױלעג ;טגָאזעג טָאה םֶָרּוח ןּוא;י .ײז
 ,דרע יד ןּוא למיה םעד טכַאמעג טָאה סָאװ לארׂשי ןּופ
 ,ןּוז ןגולק ַא דוד ךלמ םעד ןּבעגעג טָאה רע סָאװרַאפ
 ַא ןעױּב טעװ סָאװ ,טײקידנַאטשרַאפ ןּוא לכׂש ןיא טינעג
 ,דנּוצַא ןּוא* .הכּולמ ןייז רַאפ זיוה ַא ןּוא ,הוהי רַאפ זיוה
 ,טײקידנַאטשרַאפ ןיא טינעג ,ןַאמ ןגולק ַא ריד ךיא קיש
 יד ןּופ יורפ ַא ןּופ ןּוז םעד:* ,םָךּוח רעטסנײמטּפױה ןיימ

 / רע ;רֹוצ ןּופ ןַאמ ַא זיא רעטָאפ ןייז סָאװ ,ןֶד ןּופ רעטכעט
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 ןיא ,רעּבליז ןיא ןּוא ,דלָאג ןיא ןטעּברַא ּוצ טייטשרַאפ
 ,לּפרּוּפ ןיא ,ץלָאה ןיא ןּוא ,רענײטש ןיא ,ןזייַא ןיא ,רעּפּוק !
 ןּוא ,ןימרַאק ןיא ןּוא ,ןעניילנייפ ןיא ןּוא ,לָאװ רעָאלּב ןיא !

 -עװטעי ןעלצניקסיוא ןּוא ,גנוצירק רעדעװטעי ןצירק ּוצ
 ןיא-ןרעװ ןּבעגעג םיא טעװ סָאװ טעּברַא עקיצנּוק רעד
 ןופ טײל עגּולק יד טימ ןּוא ,טײל ענּולק עניײד טימ םענייא
 יד ןּוא ץײװ יד ,דנּוצַא ןּוא:+ .ןדוד רעטָאפ ןײד ,רַאה ןיימ

 טָאה רַאה ןיימ סָאװ ,ןײװ םעד ןּוא ,ליײא סָאד ןּוא ,ןטשרעג !
 ןקַאה ןלעװ רימ ןּוא* ;טכענק ענייז ּוצ ןקיש רע לָאז ,טגָאזעג
 סע ןלעװ ןּוא ,ףרַאדַאּב ןייד לַא טול ןֹונָבל ןּופ ץליהעג
 טסעװּוד ןּוא ,ֹופָי ןייק םי ןטימ ןטּפַארט ףיוא ריד ּוצ ןעגנערּב
 .םִיַלָׁשּורי ןייק ןעגנערּבפורַא סע

 עדמערפ עלַא טלײצעגרעּביא טָאה המלש ןּואי"
 ןייז סָאװ גנולײצ רעד ךָאנ ,לארׂשי דנַאל ןיא סָאװ ןשטנעמ
 ןענופעג ךיז ןּבָאה סע ןּוא .טלײצעג ײז טָאה דוד רעטָאפ
 .טרעדנּוה סקעז ןּוא טנזיוט קיצפּופ ןּוא ירד ןּוא טרעדנּוה
 רעגערטטסַאל טנזיוט קיצעּביז יז ןּופ טכַאמעג טָאה רע ןּואי
 ירד ןּוא ;גרעּב יד ןיא רעקעהנייטש טנזיוט קיצכַא ןּוא

 ןטעּברַא ןכַאמ ּוצ סרעסַאּפפיױא טרעדנּוה סקעז ןּוא טנזיוט |
 .קלָאפ סָאד |

 ןיא טָא ןּופ זיוה סָאד ןעיוּב ןּבױהעגנָא טָאה המלש ןּואי } |
 "עג ןּבילקעגסיוא זיא סָאװ הָיְרֹומ גרַאּב ןפיוא םִיַלָשּורי

 רע ּוװ ןדוד ןּופ טרָא םעד ןיא ,ןדוד רעטָאפ ןייז ןּופ ןרָאװ
 .יסּובי םעד ןָנרֶא ןּופ רעייש םעד ןיא ,טײרגעגּוצ טָאה
 ןטײװצ ןיא ,שדֹוח ןטײװצ ןיא ןעיוּב ןּביױהעגנָא טָאה רע ןּואי
 .הכּולמ ןייז ןּופ רָאי ןטריפ ןיא ,גָאט

 טגײלעג ןענייז סָאװ ןטסעפטנּורג יד ןענייז סָאד ןּוא*
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 / גנעל יד :טָאג ןּופ זיוה סָאד ןעיוּב םייּב ןהמלש ןּופ ןרָאװעג

 . ןּוא ,ןלייא קיצכעז סָאמ רעקידרעירפ רעד טול ןלייא ןיא
 / --טנרָאּפ סָאװשילָאּפ רעד ןּוא* .ןליײא קיצנַאװצ טײרּב יד
 / קיצנַאװצ ןעװעג זיא ,זיוה םעד ןּופ טײרּב רַאפ ,גנעל יד
 / טָאה רע ןּוא ;קיצנַאװצ ןּוא טרעדנּוה ךייה יד ןּוא ,ןלייא
 / ןּוא* .דלָאג םענייר טימ קינײװעניא ןּופ ןגיוצעגרעּביא סע
 / ,ץלָאהסערּפיצ טימ טקעדַאּב רע טָאה זיוה עסיורג סָאד
 / טעּברַאעגסױא ןּוא ,דלָאנ ןטּוג טימ טגײלַאּב סע טָאה ןּוא
 יַאּב טָאה רע ןּוא* .ךַאלטײק ןּוא רעמיוּבלטײט ףיורעד
 . ,ןגעװ טייקנייש ןּופ רעניטש ערעײט טימ זיוה סָאד טצעז
 / טָאה רע ןּואי .םִיִורַּפ ןּופ דלָאג ןעװעג זיא דלָאג סָאד ןּוא
 / ענייז ןּוא ,ןלעװש יד ,סנקלַאּב יד ,ויוה סָאד טקעדַאּב
 / םיבּורּכ טצירקענסיוא ןּוא ,דלָאג טימ ,ןריט ענײז ןּוא ,טנעװ
 .טנעװ יד ףיוא

 ;םישדקיישדק םעד ןּופ זיוה סָאד טכַאמעג טָאה רע ןּוא*
 ןּוא ;ןלײא קיצנַאװצ ,זיוה םעד ןּופ טײרּב רַאפ ,גנעל ןייז
 טימ טקעדַאּב סע טָאה רע ןּוא ;ןלײא קיצנַאװצ טײרּב ןייז
 יד ןּופ גָאװ יד ןּוא" .רענטנעצ טרעדנּוה סקעז ,דלָאג ןטּונ
 ןרעמַאקרעּביױא יד ןּוא .דלָאג לקָש קיצפּופ ןעװעג זיא לגענ
 .דלָאג טימ טקעדַאּב רע טָאה

 םישדק-ישדק ןּופ זיוה םעד ןיא טכַאמעג טָאה רע ןּוא*"
 -רעּביא ײז טָאה עמ ןּוא ,קרעװרעדליּב ןּופ םיבּורּכ ײװצ
 רעײז ,םיבּורּכ יד ןּופ ןעלגילפ יד ןּוא*י .דלָאג טימ ןגיוצעג
 ןּופ ,םענייא ןּופ לגילפ ַא :ןלײא קיצנַאװצ ןעװעג זיא גנעל
 רעד ןּוא ,זיוה ןּופ טנַאװ רעד ויּב קידנכײרג ,ןליײא ףניפ
 םעד ןּופ לגילפ ןויּב קידנכײרג ןלייא ףניפ ןּופ לגילפ רעדנַא
 ןּופ ,בּורּכ רעדנַא םעד ןּופ לנילפ ַא ןּוא** .בּורּכ רעדנַא
 רעד ןּוא ,זיוה ןּופ טנַאװ יד טרירעגנָא טָאה ,ןלייא ףניפ
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 םעד ּוצ טפעהַאּב ןעװעג זיא ןלייא ףניפ ןּופ לגילפ רעדנַא
 עקיזָאדיד ןּופ ןעלגילפ יד:* .בּורּכ רעדנַא םעד ןּופ לגילפ
 קיצנַאװצ ןעװעג ןענײז טײהרעטײרּפשעגרעדנַאנַאפ םיבּורּכ
 ערעײז טימ ,סיפ ערעײז ףיוא ןענַאטשעג ןענייז יז ןּוא ;ןלַײא |

 .ּוצ קינײװעניא רעמינּפ
 ,לָאװ רעָאלּב ןּופ תֶכֹורָּפ םעד טכַאמעג טָאה רע ןּוא:+ |

 -סיוא טָאה רע ןּוא ;ןעניילנייפ ןּוא ,ןימרַאק ןּוא ,לּפרּוּפ ןּוא
 .םיבּורּכ ףיורעד טעּברַאעג

 ןּוא ףניפ ,ןלייז ײװצ זיוה ןרַאפ טכַאמעג טָאה רע ןּוא:*
 ערעײז א סָאװ ןיורק יד ןּוא ;ךייה יד ןלייא קיסײרד
 .ןליײא ףניפ ,ּפעק

 -פױרַא ןּוא ,"ריבד ןיא ןטייק טכַאמעג טָאה רע ןּואי*
 טכַאמעג טָאה רע ןּוא ;ןלײז יד ןּופ ּפעק יד ףיוא ןָאטעג
 .ןטייק יד ןיא ןָאטעגנײרַא ןּוא ןעמיורגלימ טרעדנּוה

 ,לכיֵה םעד רַאפ ןלײז יד טלעטשעגפיוא טָאה רע ןּואיי
 -ניל רעד ןּופ םענייא ןּוא ,טײז רעטכער רעד ןּופ םענייא
 ןטכער םעד ןּופ ןעמָאנ םעד ןפּורעג טָאה רע ןּוא ;טײז רעק
 ..וַעֹוּב ןעקניל םעד ןּופ ןעמָאנ םעד ןּוא ,ןיכִי
 קיצנַאװצ ;חּבומ םענרעּפּוק ַא טכַאמעג טָאה רע ןּואי ך

 ןעצ ןּוא ,טיײרּב ןייז ןלייא קיצנַאװצ ןּוא ,גנעל ןייז ןלײא
 .ךייה ןייז ןליײא

 ןעצ ,םענעסָאנעג ַא םי םעד טכַאמעג טָאה רע ןּואי
 ףניפ ןּוא ,םּורַא דנּור קידכַאלײק ,דנַאר ּוצ דנַאר ןּופ ןליײא
 םיא טָאה ןליײא קיסײרד ןּופ רּונש ַא ןּוא ;ךייה יד ןליא
 יד ןעװעג זיא םיא רעטנּוא ןּוא* .םּורַא דנּור טלגנירעגמּורַא
 דנּור טלגנירעגמּורַא םיא ןּבָאה סָאװ רעדניר ןּופ טלַאטשעג
 .םּורַא דנּור םי םעד קידנעלקריצמּורַא ,ןלייא ןעצ ,םּורַא

 .םישדקײיַשדק רעד ,רעטסקילײה ןּוא רעטסקינייװעניא רעדָא רעטשרעטניה רעד .ה .ד *
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 ןיא ןסָאנעגסױא ,רעדניר יד ןעװעג ןענייז ןלײצ ײװצ ןיא
 ביר ףלעװצ ףיוא ןענַאטשעג זיא רע* .םיא טימ סּונ ןייא
 ,ברעמ ּוצ טרעקעג ײרד ןּוא ,ןופצ ּוצ טרעקעג ירד ,רעד
 :חרזמ ּוצ טרעקעג ירד ןּוא ,םורָד ּוצ טרעקעג ײרד ןּוא
 ערעײז עלַא ןּוא ;ןּביױא ןּופ יז רעּביא ןעװעג זיא םי רעד ןּוא
 בערג ןייז ןּוא* .ּוצ קינײװעניא ןעװעג ןענייז רעּבײלרעטניה
 יװ ױזַא ןעװעג זיא דנַאר ןייז ןּוא ;טײרּבטנַאה ַא ןעװעג זיא
 ןּופ םּולּב ַא יװ ,רעכעּב ַא ןּופ דנַאר םעד ןּופ טעּברַא יד
 .ןטלַאהעג רע טָאה תַּב טנזיוט ירד ;עיליל ַא

 -קעװַא ןּוא ,ןסַאפטנַאה ןעצ טכַאמעג טָאה רע ןּואי
 רעד ןּופ ףניפ ןּוא ,טײז רעטכער רעד ןּופ ףניפ טלעטשעג
 -דנַארּב ןּופ ןכַאז יד ;ןענירד ןשַאװ ּוצ ףיוא ,טײז רעקניל
 םי רעד רעּבָא ;ײז ןיא ןעקנעװשּפָא ןעמ טגעלפ רעפּפָא
 .ןענירד ןשַאװ ּוצ ךיז םינהֹּכ יד רַאפ ןעװעג זיא

 טול תורֹונמ ענרעדליג ןעצ טכַאמעג טָאה רע ןּואי
 רעד ןּופ ףניפ ,לכיֵה ןיא טלעטשעגנירַא ןּוא ,ןיד רעייז
 .טייז רעקניל רעד ןּופ ףניפ ןּוא ,טייז רעטכער

 טלעטשעגקעוװַא ןּוא ,ןשיט ןעצ טכַאמעג טָאה רע ןּואי
 רעד ןּופ ףניפ ןּוא ,טייז רעטכער רעד ןּופ ףניפ ,לכיֵה ןיא
 ענרעדליג טרעדנּוה טכַאמעג טָאה רע ןּוא .טייז רעקניל
 .סנקעּבגנערּפש

 ןּוא ,םינהּכ יד ןּופ ףיוה םעד טכַאמעג טָאה רע ןּואי
 ןּוא ;ףיוהרָאפ םעד ּוצ ןריט יד ןּוא ,ףיוהרָאפ ןסיורג םעד
 .רעּפּוק טימ ןריט ערעײז ןגיוצעגרעּביא טָאה רע

 -כער רעד ןּופ טלעטשענקעװַא רע טָאה םי םעד ןּואי*
 .םורָד ןגעקַא ,חרזמ ּוצ טייז רעט

 ןּוא ,ןעלפּוש יד ןּוא ,ּפעט יד טכַאמעג טָאה םָרּוח ןּואיי
 .סנקעּבגנערּפש יד

: 
;. 
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 רע סָאװ טעּברַא יּד ןכַאמ טקידנעעג םָרּוח טָאה ױװַא
 סטָאג ןיא המלש ךלמ םעד רַאפ ןכַאמ ּוצ טַאהעג טָאה

 יד ןּופ סנקעּב ײװצ יד ,סנקעּב יד ןּוא ,ןלײז ײװצ יד? :זיוה !
 ןצענ ײװצ יד ןּוא ;ןלײז יד ןּופ ּפעק יד ףיוא סָאװ ןעניורק !

 ּפעק יד ףיוא סָאװ ןעניורק יד ןּופ סנקעּב יד ןקעדַאּב ּוצ
 יד רַאפ ןעמיורגלימ טרעדנּוה ריפ יד ןּוא:+ ;ןליײז יד ןּופ !
 ,ץענ רעכַאלטיא רַאפ ןעמיורגלימ ןלײצ ײװצ ,ןצענ ײװצ |

 רעּביא סָאװ ןעניורק יד ןּופ סנקעּב ײװצ יד ןקעדַאּב ּוצ
 "עג ןּוא ,ןלעטשעג יד טכַאמעג טָאה רע ןּוא* .ןלײז יד !

 ,םי ןייא םעדי* ;ןלעטשעג יד ףיוא ןסַאפטנַאה יד טכַאמ
 יד ןּוא ,ּפעט יד ןּוא:* ;םיא רעטנּוא רעדניר ףלעװצ יד ןּוא !

 םָרּוח טָאה ,םילּכ ערעײז עלַא ןּוא ,ןעלּפָאג יד ןּוא ,ןעלפּוש
 רַאפ המלש ךלמ םעד רַאפ טכַאמעג רעטסנײמטּפױה ןייז
 ןופ טנגעג רעד ןיא* .רעּפּוק ןעקנַאלּב ןּופ ,זיוה סטָאג
 ,דרע רעטכידעג ןיא ,ןסָאגעגסױא ךלמ רעד ייז טָאה ןדרַי !
 טכַאמעג טָאה המלש ןּוא:* .הָדָרצ ןשיװצ ןּוא תֹוּכּוס ןשיװצ |

 םעד ןּופ גָאװ יד לײװ ,ליפ רעײז םילּכ עקיזָאדיד עלַא ןּופ
 .ןענעכערַאּב ּוצ ןעװעג טינ זיא רעּפּוק !

 סטָאג ןיא סָאװ םילּכ עלַא טכַאמעג טָאה המלש ןּואי"
 ףיוא סָאװ ןשיט יד ןּוא ,חּבומ םענרעדליג םעד ןּוא ,זיוה
 יז טימ תורֹונמ יד ןּואי ;טכיזעגנָא ןּופ טיורּב סָאד זיא יז

 ןרַאפ ןיד רעד יװ יױװַא ןענערּב ןלָאז ײז ידּכ ,ךַאלרער ערע !
 ,ךַאלרער יד ןּוא ,ןעמּולּב יד ןּוא** ;דלָאג ןטכע ןּופ--ריבד |

 ;דלָאג ןטסעּב ןּופ סָאד ןּוא ,דלָאג ןּופ ,ךַאלגנעװצ יד ןּוא
 ,ןלָאש יד ןּוא ,סנקעּבננערּפש יד ןּוא ,סרעסעמציינש יד ןּואיי |

 ןּופ גנַאגנייַא רעד ןּוא ;דלָאג ןטכע ןּופ ,ןענַאפרעײפ יד ןּוא
 יד 2 ,םישדקיישדק םּוצ ןריט עטסקינײװעניא ענייז ,זיוה |
 .דלָאג ןּופ ,לכיֵה םּוצ זיוה ןּופ ןריט -
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 רַאפ טכַאמעג טָאה המלש סָאװ טעּברַא עצנַאג יד ןּוא' ה
  טָאה המלש ןּוא .ןרָאװעג טקידנעעג זיא זיוה סטָאג

 ןּוא ,ןדוד רעטָאפ ןייז ןּופ ןכַאז עטקילײהעג יד טכַארּבעג
 -ךײרַא םילּכ עלַא ןּוא ,דלָאג סָאד ןּוא ,רעּבליז סָאד טָאה
 .זיוה סטָאג ןּופ ןרעמַאקצַאש יד ןיא ןּבעגעג

 ןּופ עטסטלע יד טלמַאזעגנײַא המלש טָאה לָאמסנעד*
 יד ןּופ ןטשריפ יד ,םיטבש יד ןּופ ןטּפױה עלַא ןּוא ,לארׂשי
 ,םִיַלָׁשּורי ןייק ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ רעזיײהרעטָאפ
 . "סדוד ןּופ דנּוּב סטָאג ןּופ ןורָא םעד ןעננערּבוצפורַא ידּכ
 ןּבָאה לארׂשי ןּופ רענעמ עלַא ןּוא* .ןֹויִצ זיא סָאד ,טָאטש
  ןיא זיא סָאד ,בוט-םוָי םעד ןיא ךלמ םּוצ טלמַאזעגנייַא ךיז
 - ,ןעמּוקעג ןענייז לארׂשי ןּופ עטסטלע עלַא ןּוא *שדֹוח ןטעּביז
 ןּבָאה יז ןּוא* .ןורָא םעד ןגָארטעג ןּבָאה םִַײַול יד ןּוא
 . עלַא ןּוא ,דעֹומ-להֹוא םעד ןּוא ,ןורָא םעד טכַארּבעגפױרַא
  םִַיַול יד ןּוא םינהֹּכ יד-טלעצעג ןיא סָאװ םילּכ עקילײה
 . יד ןּוא המלש ךלמ רעד ןּוא* .טכַארּבעגפױרַא ײז ןּבָאה
 טלמַאזעגניַא ןעװעג ןענייז סָאװ לארׂשי ןּופ הדע עצנַאג
 / ניר ןּוא ףָאש טכַאלשעג ןּבָאה ,ןורָא םעד רַאפ םיא םּורַא
  ײַאּב טינ ןּוא ןרעװ טלײצעג טנעקעג טינ ןּבָאה סָאװ ,רעד
 -נײרַא ןּבָאה םינהֹּכ יד ןּואי .טייקליפ ןּופ ןרעװ טנכער
 ןיא ,טרָא ןייז ףיוא דנּוּב סטָאג ןּופ ןורָא םעד טכַארּבעג
 ןעלגילפ יד רעטנּוא ,םישדקישדק ןיא ,זיוה ןּופ ריבד םעד
 טײרּפשעגסױא ןּבָאה םיבּורּכ יד םורָאװ* .םיבּורּכ יד ןּופ
 םיבּורּכ יד ןּוא ,ןורָא ןּופ טרָא םעד רעּביא ןעלגילפ ערעײז
 ןּופ ןעגנַאטש ענייז ןּוא ןורָא םעד טקעדעגרעּביא ןּבָאה
 - יד וַא ,גנַאל יװַא ןעװעג ןענייז ןעגנַאטש יד ןּוא* .ןּבױא
 ןרָאװעג ןעזעג ןענײז ןורָא ןּופ סױרַא ןעגנַאטש יד ןּופ ןציּפש
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 רעטײװ ןרָאװעג ןעזעג טינ ןענייז יז רעּבָא ,ריבד ןרַאפ
 ןקיטנייה ףיוא זיּב ןּבילּבעג ןטרָאד זיא רע ןּוא .סױרַא
 תוחּול ײװצ יד רָאנ ,ןעװעג ןורָא ןיא זיא טשינרָאנ* .גָאט

 יעג טָאה טָאג תעּב ,בֵרֹוח ןיא ןָאטעגנַײרַא טָאה השמ סָאװ |
 ןענייז יז ןעװ ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד טימ דנּוּב ַא ןסָאלש |
 | .םִיַרצִמ ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא |
 ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז םינהֹּכ יד יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואי* |

 ןטרָאד ךיז ןּבָאה סָאװ םינהֹּכ עלַא םורָאװ-םּוטקילײה ןּופ
 ףיוא קידנטכַא טינ ,טקילײהעג טַאהעג ךיז ןּבָאה ,ןענופעג |

 ,ףָסָא ,עלַא יז ,סרעגניז יד םִַיול יד ןּוא* ;ןעגנּולַײטּפָא יד
 נָא ,רעדירּב ערעײז ןּוא ןיז ערעײז ןּוא ,ןּותּודי ןּוא ,ןָמיֵה

 ןּוא ,ןרַאטיג טימ ןּוא ,ןעלּבמיצ טימ ,ןעניײלנייפ ןיא ןָאטעג |
 ײז טימ ןּוא ,חּבומ ןּופ חרומ ןיא ןענַאטשעג ןענייז ,ןפרַאה |
 'ּױרט ףיוא קידנרעטיײמּורט םינהֹּכ קיצנַאװצ ןּוא טרעדנּוה !
 ןנָאה סרעגניז יד ןּוא סרערעטײמּורט יד יװ ,זיא:*-ןטיימ |
 ןעקנַאד ּוצ ןּוא ןּביױל ּוצ לוק ןייא טזָאלעגסױרַא םענייא ןיא |
 ,ןטײמּורט טימ לוק םעד ןּביױוהעגפיוא ןּבָאה ײז יװ ןּוא ,טָאג |

 ;טָאג טּבױלעג ןּוא ,רֶמָזייַלּכ טימ ןּוא ,ןעלּבמיצ טימ ןּוא
 ,"דסח ןייז זיא קיּביײא ףיוא םורָאװ ,טּוג זיא רע םורָאװ, |
 זיוה סָאד-ןקלָאװ ַא טימ זיוה סָאד ןרָאװעג לּוּפ זיא ױזַא |
 ןלעטש ךיז טנעקעג טינ ןּבָאה םינהֹּכ יד ןּוא:* .טָאג ןּופ |
 טכַארּפ יד םורָאװ ,ןקלָאװ םעד ןגעװ ןּופ טסניד םעד ןָא |
 .טָאג ןּופ זיוה סָאד טליפעגנָא טָאה טָאג ןּופ |
 :טגָאזעג המלש טָאה לָאמסנעדי ן |
 ;ןעּור ּוצ ןקלָאװ ןיא ,טגָאזעג טָאה טָאג |

 ,גנוניֹוװ ַא רַאפ זיוה ַא טיוּבעג ריד ּבָאה ךיא רעּבָאז
 .קיּבײא ףיוא ןציז םּוצ ריד טרָא ןַא ןּוא

 ,2 ,זט ארקיו עזא
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 טָאה ןּוא ,םינּפ ןייז טײרדעגמּוא טָאה ךלמ רעד ןּואי
 עצנַאג יד ןּוא ,לארׂשי ןּופ גנּולמַאזנייַא עצנַאג יד טשטנעּבעג
 -עג טָאה רע ןּוא* .ןענַאטשעג זיא לארׂשי ןּופ גנולמַאזנײַא
 טָאה סָאװ ,לארׂשי ןּופ טָאג רעד הוהי זיא טּביױלעג :טגָאז
 ןייז טימ ןּוא ,ןדוד רעטָאפ ןיימ ּוצ טדערעג ליױמ ןייז טימ
 ּבָאה ךיא סָאװ גָאט םעד ןּופ* :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טליפרעד טנַאה
 טינ ךיא ּבָאה ,םִיָרצִמ דנַאל ןּופ קלָאפ ןיימ ןגױצעגסױרַא
 לארׂשי ןּופ םיטבש עלַא ןּופ טָאטש ןייק טלײװרעדסױא
 ןּוא ,ןייז ןטרָאד לָאז ןעמָאנ ןיימ זַא ,זיוה ַא ןעיוּב ּוצ ףיוא
 טשריפ ַא ןייז ּוצ ןשטנעמ ןייק טלײװרעדסױא טינ ּבָאה ךיא
 טלײװרעדסױא ּבָאה ךיא רָאני ,לארׂשי קלָאפ ןיימ רעּביא
  ּבָאה ךיא ןּוא ,ןייז ןטרָאד לָאז ןעמָאנ ןיימ זַא ,םִיַלָשּורי
 .לארׂשי קלָאפ ןיימ רעּביא ןייז ּוצ ןדוד טלײװרעדסױא
 ּוצ ןדוד רעטָאפ ןיימ ןּופ ןצרַאה ןיא ןעװעג זיא סע ןּואיי
 .לארׂשי ןּופ טָאג םעד הוהי ןּופ ןעמָאנ םעד ּוצ זיוה ַא ןעיוּב
 ּוד סָאװ :ןדוד רעטָאפ ןיימ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג רעּבָא*
 ,ןעמָאנ ןיימ ּוצ זיוה ַא ןעיוּב ּוצ ןצרַאה ןיא טַאהעג טסָאה
 .ןצרַאה ןיא טַאהעג סָאד טסָאה ּוד סָאװ ןָאטעג טּוג ּוטסָאה
 סָאװ ןּוז ןיײד טרעיינ ,זיוה סָאד ןעיוּב טסעװ ּוד טינ רעּבָאי
 ּוצ זיוה סָאד ןעיוּב טעװ רע ,ןדנעל ענייד ןּופ סױרַא טייג
 סָאװ גָאזּוצ ןייז ןעװעג םייקמ טָאה טָאג ןּוא* .ןעמָאנ ןיימ
 םעד ףיוא ןענַאטשעגפיוא ןיּב ךיא ןּוא ,טגָאזעגּוצ טָאה רע
 / ףיוא טצעזעג ךיז ּבָאה ךיא ןּוא ,ןדוד רעטָאפ ןיימ ןּופ טרָא

 ןּוא ,טגָאזעגּוצ טָאה טָאג יװ ױזַא ,לארׂשי ןּופ ןָארט םעד
 םעד הוהי ןּופ ןעמָאנ םעד ּוצ זיוה סָאד טיוּבעג ּבָאה ךיא
 םעד ןָאטעגנײרַא ןיהַא ּבָאה ךיא ןּוא: .לארׂשי ןּופ טָאג
 טָאה רע סָאװ ,טָאג ןּופ דנּוּב רעד זיא ןטרָאד סָאװ ,ןורָא
 .לארׂשי ןּופ רעדניק יד טימ ןסָאלשעג
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 ,טָאג ןּופ חּבומ םעד רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה רע ןּואיי
 טָאה רע ןּוא ,לארׂשי ןּופ גנּולמַאזנייַא רעצנַאג רעד ןגעקַא
 טַאהעג טָאה המלש םורָאװ* .טנעה ענייז טײרּפשעגסױא
 ןיא טלעטשעגנײרַא םיא ןּוא ,לעטשעג ןרעּפוק ַא טכַאמעג
 ןלײא ףניפ ןּוא ,גנעל ןייז ןלייא ףניפ ;ףיוהרָאּפ ןטימ
 ףיורעד ךיז רע טָאה ;ךײה ןייז ןלייא ײרד ןּוא ,טײרּב ןייז
 רעד ןגעקַא ינק ענייז ףיוא טינקעג טָאה רע ןּוא ,טלעטשענ
 טײרּפשעגסױא טָאה רע ןּוא ,לארׂשי ןּופ גנולמַאזניײַא רעצנַאג
 וד הוהי :טגָאזעג טָאה רע ןּוא* .למיה םּוצ טנעה ענייז
 ַא דרע רעד ףיוא רעדָא למיה ןיא ָאטינ ,לארׂשי ןּופ טָאג !

 ענײד ּוצ דָאנעג יד ןּוא דנּוּב םעד טסטלַאה סָאװ ,ּוד יװ טָאג
 ;ןצרַאה ןצנַאג רעײז טימ ריד רַאפ ןעײג סָאװ טכענק
 ,ןדוד רעטָאפ ןיימ ,טכענק ןייד ןטלַאהעג טסָאה סָאװי*
 וטסָאה ליומ ןײד טימ ןּוא ;טגָאזענּוצ םיא טסָאה ּוד סָאװ סָאד
 ןקיטנייה יװ ױזַא ,טליפרעד טנַאה ןייד טימ ןּוא ,טדערעג
 ןיד טלַאה ,לארׂשי ןּופ טָאג ּוד הוהי ,דנּוצַא ןּוא= .גָאט |
 םיא ּוצ טסָאה ּוד סָאװ סָאד ,ןדוד רעטָאפ ןיימ ,טכענק |
 ןרעװ ןטינשרַאפ טינ ריד טעװ סע :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טדערעג |
 ,לארׂשי ןּופ ןָארט םעד ףיוא ןציז ּוצ ןַאמ ַא רימ רַאפ ןּופ |
 ןיא ןייג ּוצ ,געװ רעיײז ןטיה ןלעװ רעדניק עניײד רָאנ ּביוא |
 ,דנּוצַא ןּואי .רימ רַאפ ןעגנַאגעג טסיּב ּוד יװ ױזַא הרֹוּת ןיימ |

 גָאװצ ןייד ןרעװ טרָאװַאּב לָאז ,לארׂשי ןּופ טָאג ּוד הוהי
 .ןדוד ,טכענק ןיײד טגָאזעגּוצ טסָאה ּוד סָאװ

 ןשטנעמ טימ ןעניֹוװ טָאג ןתמא רעד ןיא ןעק םורָאװ:*
 "מיה יד ןּופ ןעלמיה יד ןּוא ןעלמיה יד זַא ?דרע רעד ףיוא
 עקיזָאדסָאד ןיוש יו טנייה ,ןעמעננײרַא טינ ךיד ןענעק ןעל
 ןיימ טָאג ,ךיז רעק רעּבָא= .טיוּבעג ּבָאה ךיא סָאװ זיוה

 ,השקּב ןייז ּוצ ןּוא ,טכענק ןייד ןּופ הליפּת רעד ּוצ ,רַאה |
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 / ןיד סָאװ הליפּת רעד ּוצ ןּוא יירשעג םעד ּוצ ןרעהּוצּוצ
 / ןייז ןלָאז ןגיוא עניײד זַאי ,ריד רַאפ ללּפתמ זיא טכענק
 / טרָא םעד ףיוא ,זיוה ןקיזָאדמעד ףיוא טכַאנ ןּוא גָאט ןפָא
 . ּוצ ;ןטרָאד ןעמָאנ ןייד ןָאט ּוצ טנָאזעגּוצ טסָאה ּוד סָאװ
 / ןייו ללּפתמ טעװ טכענק ןיײד סָאװ הליפּת רעד ּוצ ןרעהּוצ
 יד ּוצ ןרעהּוצ טסלָאז ןּוא** .טרָא ןקיזָאדמעד ןגעקַא
 סָאװ ,לאדרׂשי קלָאּפ ןײד ןּופ ןּוא ,טכענק ןייד ןּופ תושקּב
 - טסלָאזּוד ןּוא ;טרָא ןקיזָאדמעד ןגעקַא ןייז ללּפתמ ןלעװ יז
 / ּוד וַא ןּוא ,למיה ןּופ ,גנּוניֹוװ ןײד ןּופ טרָא םעד ןּופ ןרעה
 | .ןּבעגרַאפ ּוטסלָאז ,ןרעה טסעװ

  טעװ עמ ןּוא ,רבח ןייז ןגעק ןקידניז טעװ ןַאמ ַא זַאי*
 . רע ןּוא ,ןרעװשַאּב ּוצ םיא העּובש ַא םיא ףיוא ןגײלפױרַא
 ןקיזָאדמעד ןיא חּבומ ןיד רַאפ ןרעװש ןּוא ןעמּוק טעװ
 / ןטּפשמ ןּוא ,ןָאט ןּוא ,למיה ןּופ ןרעהּוצ ּוד טסלָאז* ,זיוה
  ןעננערּב ּוצ ,ןקידלוש םעד ןטלעגרַאפ ּוצ ,טכענק עניײד
 . ,ןטכערעגםעד טכערעג ןכַאמ ּוצ ןּוא ;ּפָאק ןייז ףיוא געוו ןייז
 ְּ .טײקיטכערעג ןייז טול ןּבעג ּוצ םיא

 . ןרַאפ ןרעװ ןגָאלשעג טעװ לארׂשי קלָאפ ןיד וַא ןּוא**
  הבּושּת ןלעװ יז ןּוא ,ריד ּוצ טקידניזעג ןּבָאה יז לײװ ,טנייפ
 ללּפתמ ןלעװ ןּוא ,ןעמָאנ ןײד ןענעקַאּב ןלעװ ןּוא ,ןָאט
 ּוד טסלָאז=* ,זיוה ןקיזָאדמעד ןיא ריד רַאפ ןטעּב ןּוא ןייז
 / קלָאפ ןייד ןּופ דניז יד ןּבעגרַאפ ןּוא ,למיה ןּופ ןרעהּוצ
 טסָאה ּוד סָאװ דרע רעד ףיוא ןרעקמּוא ײז ןּוא ,לארׂשי
 : .ןרעטלע ערעײז ןּוא יז ןּבעגעג

 . טינטעװ סע ןּוא ,ןסָאלשרַאפ ןייז טעװ למיה רעד וַא*
 יז ןּוא ,ריד ּוצ טקידניזעג ןּבָאה יז לײװ ,ןגער ןייק ןייז
  יַאּב ןלעװ ןּוא ,טרָא ןקיזָאדמעד ןגעקַא ןייז ללּפתמ ןלעװ
 ּוד ןעװ ,דניז ערעײז ןּופ ןרעקמּוא ךיז ,ןעמָאנ ןייד ןענעק
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 ןּוא ,למיה ןיא ןרעהּוצ ּוד טסלָאזיי ,טקינײּפעג ײז טסָאה
 ,לארׂשי קלָאפ ןייד ןּוא טכענק ענַײד ןּופ דניז יד ןּבעגרַאפ
 סָאװ געװ ןטּוג םעד ףיוא ןזיװעגנָא ןּבָאה יז טסעװ ּוד ןעוו

 ,דנַאל ןייד ןיא ןגער ןּבעג טסלָאז ןּוא ;ןייג םיא ףיוא ןלָאז יז !
 .הלחנ ַא רַאפ קלָאפ ןייד ןּבעגעג טסָאה ּוד סָאװ |
 ןייז טעװ סע זַא ,דנַאל ןיא רעגנּוה ַא ןייז טעװ סע זַא* |

 ,שינעקלעוו ַא רעדָא דנַארּבנרָאק ַא ןײז טעװ סע זַא ,הפנמ
 ןלעװטנייפ ענייז זַא ;רעסערפזָארג ַא רעדָא קירעשײה ַא |
 רָאנ סָאװ ;טעטש ענייז ןּופ דנַאל םעד ןיא ןרענעלַאּב םיא |

 רָאנ סָאװ** ;טּפַאשקנַארק ַא רַאפ רָאנ סָאװ ןּוא גָאלּפ ַא רַאפ
 ײּב ןייז טעװ סע ,השקּב ַא רַאפ רָאנ סָאװ ,הליפּת ַא רַאפ |
 ןעװ ,לארׂשי קלָאפ ןצנַאג ןײד יײּב רעדָא ,םענייא ןצימע |
 ןוא ,קָאטײװ ןייז ןּוא גָאלּפ ןייז טריּפש ײז ןּופ רעכַאלטיא |
 טסלָאז* ,זיוה ןקיזָאדמעד ּוצ טנעה ענייז סיוא טײרּפש רע !
 טסלָאז ןּוא ,גנוניֹוװ ןייד ןּופ טרָא םעד ,למיה ןּופ ןרעהוצ ּוד !
 וד יװ ױזַא ,ןנעװ ענייז טול ןכַאלטיא ןּבעג ןּוא ,ןּבעגרַאפ !
 ןופ ץרַאה סָאד טסײװ ןײלַא ּוד םורָאװ-ץרַאה ןייז טסיײװ |
 ,ריד רַאפ ןּבָאה ארֹומ ןלָאז ײז ידּכיי-רעדניקנשטנעמ יד |
 רעד ףיוא ןּבעל יז סָאװ געט עלַא ןגעװ ענײד ןיא ןייג ּוצ |
 .ןרעטלע ערעודנּוא ןּבעגעג טסָאה ּוד סָאװ ,דרע |
 ןיד ןּופ טינ יא סָאװ ןדמערפ םעד ּוצ ךיוא ןּואי = |
 ןופ דנַאל ןטײװ ַא ןּופ ןעמּוק טעװ רע וַא ,לארׂשי קלָאפ |
 ןייד ןּוא ,טנַאה רעקרַאטש ןײד ןּוא ,ןעמָאנ ןסיורג ןייד ןגעװ |
 ללּפתמןלעװ ןּוא ןעמּוק ןלעװײזוַא ,םערָא ןטקערטשעגסיוא |

 ,למיה ןּופ ןרעהּוצ ּוד טסלָאז** ,זיוה ןקיזָאדמעד ןגעקַא ןַיז
 םּוא ץלַא ןָאט טסלָאז ןּוא ,גנּוניֹוװ ןייד ןּופ טרָא םעד ןּופ

 רעקלעפ עלַאידּכ ;ריד ּוצ ןפּור טעװ רעדמערפ רעד סָאװ |
 ןּבָאה ארֹומ ןּוא ,ןעמָאנ ןייד ןענעקרעד ןלָאז דרע רעד ןּופ
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 ןיד וַא ןסיװ ןּוא ,לארׂשי קלָאפ ןיד יװ ױזַא ,ריד רַאפ
 ּבָאה ךיא סָאװ זיוה ןקיזָאדמעד ףיוא ןפּורעג טרעװ ןעמָאנ
 .טיוּבעג

 ןגעקַא המחלמ ףיוא ןײגסױרַא טעװ קלָאפ ןײד זַא**
 ײז ןּוא ,ןקיש יז טסעװ ּוד סָאװ געוו םעד ףיוא ,טנייפ ענייז
 סָאװ טָאטש רעקיזָאדרעד ןגעקַא ריד ּוצ ןייז ללּפתמ ןלעװ
 ּבָאה ךיא סָאװ זיוה םעד ןּוא ,טלײװרעדסױא יז טסָאה ּוד
 רעייז למיה ןּופ ןרעהּוצ ּוטסלָאו=* ,ןעמָאנ ןײד ּוצ טיוּבעג
 .טכער רעײז ןָאט ןּוא ,השקּב רעײז ןּוא הליפּת

 ַא ָאטינ זיא סע םורָאװ--ריד ּוצ ןקידניז ןלעװ ײז זַאי*
 / ףיוא ןענערעצ טסעװ ּוד ןּוא-ןקידניז טינ לָאז סָאװ שטנעמ
 סרעננַאפ ערעײז ןּוא ,טנייפ ןְרַאפ ןּבעגרעּביא ײז ןּוא ,ײז
 ,דנַאל ןטנָאנ רעדָא ןטײװ ַא ןיא ןעגנַאפעג ןעמענ ײז ןלעװ
 / סָאװ דנַאל םעד ןיא ןצרַאה םּוצ ןעמענ ךיז ןלעװ יז ןּואיי
 ןלעװ יז ןּוא ,ןיהַא ןעננַאפעג ןרָאװעג ןעמּונעג ןענייז יז
 רעיײז ןּופ דנַאל ןיא ריד ּוצ ןטעּב ןלעװ ןּוא ,ןָאט הבּוׁשּת
 רימ ,טקידניזעג ןּבָאה רימ ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,טפַאשנעננַאפעג
 ײז ןּוא ;סטכעלש ןָאטעג ןּבָאה רימ ,ןכָארּברַאפ ןּבָאה
 ןּוא ,ןצרַאה ןצנַאג רעייז טימ ריד ּוצ ןרעקמּוא ךיז ןלעװ
 -נעגנַאפעג רעײז ןּופ דנַאל םעד ןיא ,לעז רעצנַאג רעײז טימ
 ןלעװ ײז ןּוא ,ןעגנַאפעג ןעמונעג יז טָאה עמ ןיהּוװ טפַאש
 ןּבעגעג טסָאה ּוד סָאװ ,דנַאל רעײז ןגעקַא ןייז ללּפתמ
 -רעדסיוא טסָאה ּוד סָאװ טָאטש רעד ןּוא ,ןרעטלע ערעײז
 ןייד ּוצ טיוּבעג ּבָאה ךיא סָאװ זיוה םעד ןגעקַא ןּוא ,טלײװ
 ןּופ טרָא םעד ןּופ ,למיה ןּופ ןרעהּוצ ּוד טסלָאו* ,ןעמָאנ
 רעײז ןָאט ןּוא ,תושקּב ערעײז ןּוא הליפּת רעײז ,גנּוניוװ ןיײד
 ּוצ ןּבָאה יז סָאװ קלָאפ ןייד ןּבעגרַאפ טסלָאז ןּוא ;טכער
 .טקידניזעג ריד
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 ןגיוא ענײד ,ךיד טעּב ךיא ,ןלָאז ,טָאג ןיימ ,דנּוצַא*
 ןופ הליפּת רעד ּוצ קימענרַאפ ןרעיוא עניײד ןּוא ,ןפָא ןייז
 .טרָא ןקיזָאדמעד

 ןייד ּוצ ,רַאה ּוד טָאג ,ףיוא ייטש ,דנּוצַא ןּוא*
 ,גנּואּור

 ;טײקרַאטש ןיײד ןּופ ןורָא רעד ןּוא ּוד
 ןדײלקנָא ךיז ןלָאז ,רַאה ּוד טָאג ,םינהֹּכ ענײד

 ,ףליה טימ
 .סטּוג טימ ןעיירפ ךיז ןלָאז עמּורפ עניײד ןּוא
 ןײד ןּופ םינּפ םעד ּפָא טינ סיוטש ,רַאה ּוד טָאג

 ,ןטּבלַאזעג
 .ןדוד טכענק ןייד ןּופ םידסח יד קנעדעג

 טָאה יױװַא ,ןייז ללּפתמ טקידנעעג טָאה המלש יװ ןּואי ן
 טרעצרַאפ טָאה ןּוא ,למיה ןּופ רעייפ ַא טרעדינעגּפָארַא

 טכַארּפ יד ןּוא ,רעפּפָאטכַאלש יד ןּוא רעפּפָאדנַארּב סָאד
 ןּבָאה םינהֹּכ יד ןּוא* .זיוה סָאד טליפעגנָא טָאה טָאג ןּופ
 טכַארּפ יד לײװ ,טָאג .ןּופ זיוה ןיא ןײגנײרַא טנעקעג טינ
 עלַא ןּוא* .טָאג ןּופ זיוה סָאד טליפעגנָא טָאה טָאג ןּופ
 ּפָארַא טָאה רעייפ סָאד יװ ןעזעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק
 ,יוה ןרעּביא ןעװעג זיא טָאג ןּופ טכַארּפ יד ןּוא ,טרעדינענ
 רעד ףיוא דרע רעד ּוצ םינּפ ןטימ טינקעג ןּבָאה ײז ןּוא
 טּבױלעג ןּבָאה ןּוא ,טקּוּבעג ךיז ןּבָאה ײז ןּוא ,גנורעטסַאלּפ
 ."דסח ןייז זיא קיּביא ףיוא םורָאװ ,טּוג זיא רע םורָאװ,:טָאג

 טכַאלשעג ןּבָאה קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ךלמ רעד ןּואּי
 טָאה המלש ךלמ רעד ןּוא* .טָאג רַאפ רעּפּפָאטכַאלש
 טנזיוט קיצנַאװצ ןּוא ײװצ ןּופ גנורעּפּפָאטכַאלש ַא טכַאלשעג
 טָאה יװַא .ףָאש טנזיוט קיצנַאװצ ןּוא טרעדנּוה ןּוא ,רעדניר
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 /  .טָאג ןּופ זיוה סָאד טַײנַאּב קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ךלמ רעד
  ,ןכַאװ ערעײז ףוא ןענַאטשעג ןענײז םינהֹּכ יד ןּואי = |
  סָאװ ,טָאג ןּופ גנַאזעג םעד רַאפ רֶמָוייֵלְּכ טימ םִַיול יד ןּוא
 .  ,טָאג ּוצ קנַאד ַא ןּבעג ּוצ ףיוא טכַאמעג טָאה ךלמה דוד
 . ,ןדוד ןּופ גנּוּבױל ַא טימ ,דסח ןייז זיא קיּבײא ףיוא לײװ
 . טרעטײמורטעג ןּבָאה םינהֹּכ יד ןּוא ;טנַאה רעייז ךרּוד
 .ןענַאטשעג ןענייז לארׂשי ץנַאג ןּוא ;ײז ןגעקַא

 סָאװ ףיוה ןּופ ןטימ םעד טקילײהעג טָאה המלש ןּואי
 . ידנַארּב יד טכַאמעג ןטרָאד טָאה רע לײװ ;זיוה סטָאג רַאפ
 / רעד םורָאװ ;רעּפּפָאדירפ יד ןּופ סטעפ סָאד ןּוא רעפּפָא
 / "עג טינ טָאה ,טכַאמעג טָאה המלש סָאװ חּבומ רענרעּפּוק
 ,רעפּפָאזיּפש יד ןּוא רעפּפָאדנַארּב יד ןעמענפורַא טנעק
 - .סטעפ סָאד ןּוא

 טייצ רענעי ןיא בוטיםוָי םעד טכַאמעג טָאה המלש ןּוא*
 / ניײַא עסיורג רעײז ַא ,םיא טימ לארׂשי ץנַאג ןּוא ,געט ןּביז
 ןופ ךייט םעד ויּב תֶמַח ןייק טמּוק עמ ּוװ ןּופ ,גנולמַאז
 עקילײה ַאטכַאמעג יז ןּבָאה גָאט ןטכַא ןפיוא ןּוא .םִיַרצִמ
 -ײַנָאּב יד טכַאמעג ײז ןּבָאה געט ןּביז םורָאװ ;גנולמַאונייַא
 .געט ןּביז ןעװעג זיא בוטיםוִי רעד ןּוא ,חּבומ ןּופ גנּוא
 שדֹוח ןטעּביז ןיא גָאט ןטסקיצנַאװצ ןּוא ירד ןפיוא ןּוא"
  ןטלעצעג ערעײז ּוצ קלָאפ סָאד טקישעגקעװַא רע טָאה
 םעד רעּביא ןצרַאה ןטמַארעגפיוא ןַא טימ ןּוא ךַאלײרפ
 ּוצ ןּוא ,ןהמלש ּוצ ןּוא ,ןדוד ּוצ ןָאטעג טָאה טָאג סָאװ סטּוג
 .לארׂשי קלָאפ ןייז

 ןוא ,טָאג ןּופ זיוה סָאד טקידנערַאפ המלש טָאה יזַאיי
 ןהמלש ןעמּוקעג ויא סָאװ ץלַא ןּוא ;ךלמ ןּופ זיוה סָאד
 ,זיוה ןייז ןיא רעדָא ,טָאג ןּופ זיוה ןיא ןכַאמ ּוצ ןצרַאה ןפיוא
 .טריפענכרּוד רע טָאה
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 ןּוא ,טכַאנ ײּב ןהמלש ּוצ ןזיװַאּב ךיז טָאה טָאג ןּוא;י
 ןּוא ,הליפת ןיײד טרעהעגּוצ ּבָאה ךיא :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה !
 רַאּפ ,רימ רַאפ טרָא ןקיזָאדמעד טלַײװרעדסױא ּבָאה ךיא !

 םעד ןסילשרַאפ לעװ ךיא וַא** .גנורעפּפָא ןּופ זיוה .ַא
 לעװ ךיא זַא רעדָא ,ןגער ןייק ןייז טינ טעװ סע ןּוא ,למיה
 רעדָא ,דנַאל סָאד ןרעצרַאפ ּוצ קירעשייה םעד ןלעּפַאּב

 ןיימ ןּוא:* ,קלָאפ ןיימ ןשיװצ הפגמ ַא ןקיש לעװ ךיא בוא |
 ןרעװ טעװ ,םיא ףיוא ןפּורעג טרעוו ןעמָאנ ןיימ סָאװ קלָאפ |
 ,רימ רַאפ ןטעּב ןּוא ןייז ללּפתמ ןלעװ ײז ןּוא ,קינעטרעטנּוא |

 לעװ ,ןגעװ עטכעלש ערעײז ןּופ ןרעקמּוא ךיז ןלעװ ןּוא
 ןּוא ,דניז רעײז ןּבעגרַאפ לעװ ןּוא ,למיה ןּופ ןרעהּוצ ךיא
 ןגיוא עניימ ןלעװ דנּוצַא* .דנַאל רעייז ןטכירפיוא לעװ

 ןופ הליפּת רעד ּוצ ,קימענרַאפ ןרעיוא עניימ ןּוא ,ןפָא ןייז |
 טלײװרעדסױא ךיא ּבָאה דנוצַא ןּוא** .זיוה ןקיזָאדמעד
 לָאז ןעמָאנ ןיימ זַא ,זיוה עקיזָאדסָאד טקילײהעג ּבָאה ןּוא
 ץרַאה ןימ ןּוא ןגיוא עניימ ןּוא ,קיּבײא ףיוא ןייז ןטרָאד
 ןייג טסעװ ּוד ּבױא ,ּוד ןּואיי .געט עלַא ןייז ןטרָאד ןלעװ
 ןָאט ּוצ ,ןעגנַאגעג זיא דוד רעטָאפ ןייד יװ ױזַא ,רימ רַאפ
 םיקּוח עניימ ןּוא ,ןלױפַאּב ריד ּבָאה ךיא סָאװ ץלַא יװ ױזַא
 ןלעטשפיוא ךיא לעװ* ,ןטיה ּוטסעװ ןצעזעג עניימ ןּוא
 ןסָאלשעג ּבָאה ךיא יװ ױזַא ,הכולמ ןייד ןּופ ןָארט םעד
 ריד טעװ סע :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןדוד רעטָאּפ ןייד טימ דנוּב ַא
 .לארׂשי ןיא טקיטלעװעג סָאװ ןַאמ ַא ןרעװ ןטינשרַאפ טינ
 - ןוָאלרַאפ טעװ ריא ןּוא ,ןרעקּפָא ךיז טעװ ריא רעּבָא ּביוא;?
 רַאפ טגײלעג ּבָאה ךיא סָאװ ןצעועג עניימ ןּוא םיקּוח ענַײמ
 ,רעטעג עדמערפ ןעניד טעװ ןּוא ןייג טעװ ריא ןּוא ,ךייַא
 ןיימ ןּופ ןסיײרסיױא ײז ךיא לעװיי ,יײז ּוצ ןקּוּב ךיז טעװ ןּוא
 .סָאװ זיוה עקיזָאדסָאד ןּוא ,ןּבענעג ײז ּבָאה ךיא סָאװ דרע
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  -קעװַא ךיא לעװ ,ןעמָאנ ןיימ ּוצ טקילײהעג ּבָאה ךיא
 -כירּפש ַא רַאפ ןכַאמ סע לעװ ךיא ןּוא ,םינּפ ןיימ ןּופ ןפרַאװ
 ןּוא; .רעקלעפ עלַא ןשיװצ טעּפשעג ַא רַאפ ןּוא טרָאװ
 -טיא טעװ ,ןּבױהרעד ןעװעג זיא סָאװ זיוה עקיזָאדסָאד
 זַא ןּוא ;ןקערשרעד ךיז יײּברַאפ םיא טייג סָאװ רעכַאל
 -מעד ּוצ ןָאטעג ױזַא טָאג טָאה סָאװרַאפ :ןגָאז טעװ רע
 :ןגָאז ןעמ טעװ*י ?זיוה ןקיזָאדמעד ּוצ ןּוא ,דנַאל ןקיזָאד
 יז ןּופ טָאג םעד הוהי ןוָאלרַאפ ןּבָאה יז סָאװ רַאפרעד
 ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןגױצעגסױרַא יז טָאה סָאװ ,ןרעטלע ערע
 ךיז ןּוא ,רעטעג עדמערפ ןָא ןטלַאהעג ךיז ןּבָאה ײז ןּוא
 טכַארּבעג רע טָאה םּורד ;טנידעג ײז ןּוא יז ּוצ טקּוּבעג
 .זיּב עקיזָאדסָאדלַא יז ףיוא

 סָאװ רָאי קיצנַאװצ ןּופ ףוָס םּוצ ןעװעג זיא סע ןּוא' ח
 ,זיוה ןייז ןּוא ,טָאג ןּופ זיוה סָאד טיוּבעג טָאה המלש

 טָאה יז ,ןהמלש ןּבעגעג טָאה םָרּוח סָאװ טעטש יד ןּואְי
 רעדניק יד טצעזַאּב ןטרָאד ןּוא ,טיוּברַאפ טַאהעג המלש
 זיא ןּוא ,הָבֹוצ-תַמַח ןייק ןעגנַאגעג המלש זיא* ,לארׂשי ןּופ
 רעד ןיא רֹומדַּת טיוּבעג טָאה רע ןּוא* .ןעמּוקענייּב יז
 טיוּבעג טָאה רע סָאװ טעטשרעלכיײּפש עלַא ןּוא ,רּבדמ
 -תיֵּב עטשרּביױא יד טױּבעגּפָא טָאה רע ןּוא* .תָמַח ןיא
 טימ טעטשננוטסעפ .,ןֹורֹוח-תיֵּב עטשרעטנּוא יד ןּוא ןֹורֹוח
 -רעלכײּפש עלַא ןּוא ,תֶלֲעַּב ןּוא" ;ןעלגיר ןּוא ,ןריט ,ןרעיױמ

 זע

 -טיײר רַאפ טעטש עלַא ןּוא ,טַאהעג טָאה המלש סָאװ טעטש
 טסּולעג רעדעװטעי ןּוא ,רעטײר רַאפ טעטש ןּוא ,ןגעװ
 ןפיוא ןּוא ,םִיַלָשּורי ןיא ןעיוּב ּוצ טסּולגעג טָאה המלש סָאװ
 .הלשממ ןייז ןּופ דנַאל ןצנַאג ןיא ןּוא ,ןֹונָבל

 ,יּתִח םעד ןּופ ןּבילּבעג זיא סָאװ קלָאפ עצנַאג סָאדי
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 םעד ןּוא ,יִוֲח םעד ןּוא ,יזַרּפ םעד ןּוא ,ירֹומָא םעד ןּוא
 רעדניק ערעײז ןּופ--לארׂשי ןּופ טינ ןענייז יז סָאװ ,יסּוביי
 רעדניק יד סָאװ ,דנַאל ןיא יז ךָאנ ןּבילּבעג ןענייז סָאװ

 "עג המלש טָאה ייז-טדנעלרַאּפ טינ ײז ןּבָאה לארׂשי ןּופ
 ןופ רעּבָא" .גָאט ןקיטנײה ףיוא זיּב טכענקוניצ רַאפ ןעמּונ
 טכענק רַאפ טכַאמעג טינ המלש טָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 ,טייל-המחלמ יד ןעװעג ןענייז ײז רָאנ ;טעּברַא ןייז רַאפ !
 -טייר ץנייז רעּביא ןרַאה יד ןּוא ,עטצלערעּביױא ענייז ןּוא !
 .רעטײר ענייז ןּוא ןגעװ !
 רעד סָאװ עטלעטשעגטּפיוה יד ןעװעג ןענייז סָאד ןּואי = |
 סָאװ קיצּפּופ ןּוא טרעדנּוה ײװצ :טַאהעג טָאה המלש ךלמ !

 .קלָאפ םעד רעּביא טקיטלעװעג ןּבָאה
 טכַארּבעגפױרַא המלש טָאה רעטכָאט סהערַּפ ןּוא;י

 ריא רַאפ טָאה רע סָאװ זיוה םעד ןיא טָאטש-סדוד ןּופ
 טינ לָאז ּבײװ ַא עניײמ :טגָאזעג טָאה רע םורָאװ ,טיוּבעג
 םורָאװ ,לארׂשי ןּופ ךלמ םעד דוד ןּופ זיוה םעד ןיא ןעניֹוװ
 רעד ןעמּוקעג זיא יז ּוצ לײװ ,קילײה ןענייז זרעטרענ יד !
 .טָאג ןּופ ןורָא |
 רעפּפָאדנַארּב טכַארּבעגפיוא המלש טָאה לָאמסנעד: |
 רַאפ טיוּבעג טָאה רע סָאװ טָאג ןּופ חּבומ םעד ףיוא טָאג ּוצ |

 -נָאט ןעגנערּבפיוא ףרַאד עמ יװ ױזַא-* ,זיוהרעדָאפ םעד
 ןּוא ,םיתּבש יד ןיא ,ןהשמ ןּופ טָאּבעג םעד טול ךַאלגעט
 ,רָאי ןיא לָאמ ירד ,םיבֹוט-םוָי יד ןיא ןּוא ,שדֹוחישאֹר םּוא
 ןופ בוטיםוי םעד ןיא ןּוא ,תוצמ ןּופ בוטיםוִי םעד ןיא
 טָאה רע ןּוא:+ .תוּכּוס ןּופ בוט-םוי םעד ןיא ןּוא ,תועּובש
 יּפָא יד ,ןדוד רעטָאפ ןייז ןּופ ץעזעג םעד טול ,טלעטשעג
 םַײַול יד ןּוא ,טסניד רעײז ףיוא םינהֹּכ יד ןּופ ןעגנולײט
 טסניד םעד ןָאט ּוצ ןּוא ןּבױל ּוצ ףיוא ,ןכַאװ ערעײז ףיוא
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 . יד ןּוא ;ףרַאדַאּב ןכַאלגעטגָאט םעד טול ,םינהֹּכ יד ןּבעל
 ,רעױט ןכַאלטיא ייּב ןעגנולײטּפָא ערעײז טול טיילרעיוט
 . ןכַאלטעגםעד דוד ןּופ לעּפַאּב רעד ןעװעג זיא ױזַא םורָאװ
 . סכלמ םעד ןּופ טרעקעגּפָא טינ ךיז טָאה עמ ןּוא** .ןַאמ
 / ,ךַאו רעדעװטעי ןגעװ םִַיול יד ןּוא םינהֹּכ יד ּוצ לעּפַאּב
 .ןצַאש יד ןגעװ ןּוא

 . טעּברַא עצנַאג סהמלש ןעמּוקעג דנַאטש ּוצ זיא יױװַאי*
 / ןרָאװעג טגײלעג זיא טסעפטנּורג רעד סָאװ גָאט םעד ןּופ
 טקידנערַאפ ןצנַאג ןיא טָאה רע זיּב ןּוא ,זיוה סטָאג רַאפ
 .טָאג ןּופ זיוה סָאד

 / ןּוא רֶבְנְךֹיצע ןייק ןעגנַאגעג המלש זויא לָאמסנעדיי
 / םָרּוח ןּוא* .םֹודָא דנַאל ןיא םי גערּב ןפיוא תֹוליֵא ןייק
 ,ןפיש טכענק ענייז ןּופ טנַאה רעד ךרּוד טקישעג םיא טָאה
 טימ ןעמּוקעג ןענייז ײז ןּוא ,םי םעד ןענעק סָאװ טכענק ןּוא
 . ןטרָאד ןּופ ןגירקעג ןּבָאה ןּוא ,ריפֹוא ןייק טכענק סהמלש
 טכַארּבעג ןּוא , דלָאנ רענטנעצ קיצפּופ ןּוא טרעדנּוה ריפ
 .המלש ךלמ םּוצ

 ןּופ גנורעה יד טרעהעג טָאה ָאבש ןּופ הּכלמ יד ןּואי פ
 . דער טימ ןהמלש ןוװּורּפ ּוצ ןעמּוקעג זיא יז ןּוא ,ןהמלש

 ןּוא ,הנחמ רעסיורג ַא רעיײז טימ ,םִיַלָשּורי ןייק ,ןשינעט

 / רעיײט ןּוא ,בורל דלָאג ןּוא םימׂשּב טימ ןדָאלעגנָא ןעלמעק
 טדערעג טָאה ןּוא ,ןהמלש ּוצ ןעמּוקעג זיא יז ןּוא .ןייטשעג
 .ןצרַאה ןיא ריא ייּב ןעװעג זיא סָאװ ץלַא ןגעװ םיא ּוצ
 ןעװעג טינ ןּוא ,ןכַאז עריא עלַא טגָאזעג ריא טָאה המלש ןּואי
 .ןגָאז טינ ריא לָאז רע סָאװ ,ןהמלש ןּופ ןליוהרַאפ ךַאז ַא
 ,ןהמלש ןּופ המכח יד ןעועג טָאה ָאבש ןּופ הּכלמ יד ןּוא;
 ןייז ןּופ ןסע סָאד ןּוא* ,טיוּבעג טָאה רע סָאװ זיוה סָאד ןּוא
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 ןייטש סָאד ןּוא ,רענידפיוה עניײז ןּופ ןציז סָאד ןּוא שיט
 -קנַארט ענייז ןּוא ,םישּוּבלמ ערעײז טימ םיתרשמ עניײז ןּופי
 סָאװ גנַאנפױרַא ןייז ןּוא ,םישּוּבלמ ערעיײז טימ סרעטסניימי
 רעמ זיא ריא ןיא ןּוא ,זיוה סטָאג ּוצ ןײגפױרַא טגעלפ רע
 :ךלמ םּוצ טגָאזעג טָאה יז ןּוא* .םעטָא ןייק ןּבילּבעג טיני
 דנַאל ןיימ ןיא טרעהעג ּבָאה ךיא סָאװ גנַאלק רעד זיא תמא
 בָאה ךיא ןּוא* .המכח ןייד ןגעו ןּוא ןעננוריפ ענייד ןגעװ !

 ןוא ,ןעמּוקעג ןיּב ךיא ויּב ,רעטרעװ ערעײז טּבױלגעג טינ
 טפלעה ַא לָאמּוצ זיא רימ טשרע ;ןעזעג ןּבָאה ןגיוא עניימ
 טסגייטש ּוד ;המכח סיורג ןייד ןּופ ןרָאװעג טלײצרעד טינ |

 ּוצ ליֹוװי .טרעהענ ּבָאה ךיא סָאװ גנורעה יד רעּבירַא
 ןעיײטש סָאװ ענייד טכענק עקיזָאדיד ּוצ ליֹוװ ןּוא ,טיײל עניַײד |

 הוהי זיא טּבױלעג" .המכח ןײד ןרעה ןּוא ,דימּת ריד רַאפ
 ןצעװצפױורַא ךיד טרעגַאּב ךיד טָאה רע סָאװ טָאג ןייד |
 ןיד לײװ .טָאג ןייד הוהי ןּופ ךלמ ַא רַאפ ןָארט ןייז ףיוא |

 ,קיּבײא ףיוא ןלעטשּוצפיוא םיא ידּכ ,לארׂשי ּביל טָאה טָאנ
 ּוצ ,יײז רעּביא ךלמ ַא רַאפ טכַאמעג ךיד רע טָאה םּורד
 .טײקיטכערעג ןּוא טכער ןָאט

 קיצנַאװצ ןּוא טרעדנּוה ךלמ םעד ןּבעגעג טָאה יז ןּוא
 ;ןייטשעג רעייט ןּוא ,ליפ רעייז םימׂשּב ןּוא ,דלָאג רענטנעצ
 סָאװ ענעי יװ םימׂשּב עכלעזַא ןעװעג טינ זיא לָאמנײק ןּוא
 .ךלמה המלש ןּבעגעג טָאה ָאבש ןּופ הּכלמ יד

 ןופ טכענק יד ןּוא ,ןעמָרּוח ןּופ טכענק יד ךיוא ןּוא;י
 ןּבָאה ,ריפֹוא ןּופ דלָאג טכַארּבעג ןּבָאה סָאװ ,ןהמלש
 רעד ןּוא:: .רעניײטש ערעײט ןּוא ץלָאהלַאדנַאס טכַארּבעג
 רַאפ ןגעטש ץלָאהלַאדנַאס םעד ןּופ טכַאמעג טָאה ךלמ
 ןפרַאה ןּוא ,ךלמ ןּופ זיוה םעד רַאפ ןּוא ,טָאג ןּופ זיוה םעד
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 ; ןעזעג טינ זיא סָאװױזַא ןּוא ;סרענניז יד רַאפ ןרַאטיג ןּוא
 .הדּוהי דנַאל ןיא רעירפ ןרָאװעג

 ָאֿבש ןּופ הּכלמ רעד ןּבעגעג טָאה ךלמה המלש ןּואיי
 רַאפ ץּוחַא ,טגנַאלרַאפ טָאה יז סָאװ ןרעגַאּב עריא עלַא
 ךיז טָאה יז ןּוא .ךלמ םעד טכַארּבעג טָאה יז סָאװ םעד

 6 יי טא :

 / טימ יז ,דנַאל ריא ןיא ןעגנַאגעגקעװַא זיא ןּוא ,טרעקעגמּוא

 .טכענק עריא

 ןעמּוקעננײרַא זיא סָאװ דלָאג םעד ןּופ גָאװ יד ןּוא;* |
 סקעז ןּוא טרעדנּוה סקעז ןעװעג זיא ,רָאי ןייא ןיא ןהמלש
 רערָאפמּורַא יד סָאװ ץּוחַאי* ,דלָאג רענטנעצ קיצכעז ןּוא
 ןופ םיכלמ עלַא ןּוא ;טכַארּבעג ןּבָאה םירחוָס יד ןּוא
 טכַארּבעג ןהמלש ןּבָאה ןטשריפדנַאל יד ןּוא ,עיּבַארַא
 .רעּבליז ןּוא דלָאג

 טרעדנוה ײװצ טכַאמעג טָאה ךלמה המלש ןּוא*
 לקֶש טרעדנוה סקעז ;דלָאג םענעגָאלשעג ןּופ סרעצנַאּפ
 ןוא .רעצנַאּפ ןיא ףיא קעװַא זיא דלָאג ענעגָאלשעג
 ירד ;דלָאג םענעגָאלשעג ןּופ ןדליש טרעדנוה ײרד
 רעד ןּוא .דליש ןייא ףיוא קעװַא זיא קיטשדלָאג טרעדנּוה
 ךֹונָבל ןּופ זױה םעד ןיא טלעטשעננײרַא ײז טָאה ךלמ
 .דלַאװ

 ןופ ןָארט ןסיורג ַא טכַאמעג טָאה ךלמ רעד ןּואיי
 .דלָאג םעניײר טימ ןגיוצעגרעּביא םיא טָאה ןּוא ,ןייּבנפלע
 ןרעדליג ַא ןּוא ,ןָארט םּוצ ןעװעג ןענייז ּפערט סקעז ןּוא*
 ןענייז ךַאלטנעה ןּוא ;ןָארט םּוצ טקיטסעפַאּב ,לקנעּבסופ
 ײװצ ןּוא ,ןציז םּוצ טרָא םעד ןּופ ןטיײז עדיײּב ףיוא ןעװעג
 ףלעװצ ןּוא* .ךַאלטנעה יד ײּב ןענַאטשעג ןענייז ןּבײל
 ןופ ,ּפערט סקעז יד ףיוא ןענַאטשעג ןטרָאד ןענייז ןּבייל
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 -עג טינ זיא סָאװױזַא .טייז רעדנַא רעד ןּופ ןּוא טייז רעד
 .ךײרגיניק ןייק ןיא ןרָאװעג טכַאמ

 ןעװעג ןענייז ךלמה המלש ןּופ םילּכיקנירט עלַא ןּוא"
 דלַאװךֹונָבל ןּופ זיוה םעד ןּופ םילּכ עלַא ןּוא ,דלָאג ןּופ
 געט יד ןיא ךיז טָאה רעּבליז ;דלָאג ןטכע ןּופ ןעװעג ןענייז
 ךלמ רעד םורָאװ** .טשינרָאג רַאפ טנכערעג ןהמלש ןּופ
 טימ שישרַּת ןייק ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ןפיש טַאהעג טָאה
 יד ןגעלפ רָאי ײרד ןיא לָאמ ןייא .ןעמָרּוח ןּופ טכענק יד
 ,רעּבליז ןּוא ,דלָאג טימ ןדָאלעגנָא ןעמּוק ןפישישישרַּת
 .סעװַאּפ ןּוא ,סעּפלַאמ ןּוא ,ןייּבנפלע

 םיכלמ עלַא ןּופ רעסערג ןעװעג זיא ךלמה המלש ןּוא**
 םיכלמ עלַא ןּוא= .המכח ןּוא רׁשֹוע ןיא דרע רעד ןופ
 ןייז ןרעה ּוצ ידּכ ,םינּפ סהמלש טכּוזעג ןּבָאה דרע רעד ןּופ
 ןוא* .ןצרַאה ןייז ןיא ןּבעגעגנײרַא טָאה טָאג סָאװ המכח
 ,םילּכ ענרעּבליז ,הנּתמ ןייז רעכַאלטיא טכַארּבעג ןּבָאה ײז
 ,םימׂשּב ןּוא ,ןפַאװ ,רעדײלק ןּוא ,םילּכ ענרעדליג ןּוא
 .רָאי ןיא רָאי ,ןעלוייאליומ ןּוא דרעפי

 ןּוא דרעפ ןלַאטש טנזיוט ריפ טַאהעג טָאה המלש ןּוא*
 ײז טָאה רע ןּוא ,רעטײר טנזיוט ףלעװצ ןּוא ,ןגעװטײרי
 םייּב ןּוא ,ןגעװטײר רַאפ טעטש יד ןיא טלעטשעגקעװַא
 .םִיַלָשּורי ןיא ךלמי
 ןופ ,םיכלמ עלַא רעּביא טקיטלעװעג טָאה רע ןּוא= = |
 קרַאמעג םעד ויּב ןּוא ,םיּתשִלּפ דנַאל ןויּב ןּוא ךייט םעד|
 ןיא רעּבלי טכַאמעג טָאה ךלמ רעד ןּוא" .םִיַרצִמ ןּופ-
 "עג רע טָאה ןרעדעצ ןּוא ,רעניײטש יד יװ ױזַא םִיַלָשּורי
 ינ רעד ןיא סָאװ רעמיוּבנגײפ עדליװ יד יװ יװַא טכַאמ
 -עגסױרַא ןעמ טָאה דרעפ ןּוא= .טייקליפ ןיא ,גנורעד

 .רעדנעל עלַא ןּופ ןּוא םִיַרצִמ ןּופ ןהמלש טכַארּב
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 / יװַא עטשרע יד ,ןהמלש ןגעװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא
  רעטרעװ יד ןיא ןּבירשַאּב ןיוש ןענייז יז ,עטצעל יד יװ
  ,ֹוליש ןּופ הָיְחַא ןּופ האּובנ רעד ןיא ןּוא ,איבנ םעד ןֶתָנ ןּופ
 . םעד םֶעבָרָי ןגעװ רעעז םעד ֹודֲי ןּופ גנואעז רעד ןיא ןּוא
 0 .ןטֶבנ ןּופ ןּוז

 / ץנַאג רעּביא םִיַלָׁשּורי ןיא טגיניקעג טָאה המלש ןּוא*י
 1 .רָאי קיצרעפ לארׂשי

 3 8 ,ןרעטלע עי טימ טגײלעג וי טָאה עא א

 1 .טרָא ןיײז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא םָעבַחר ןּוז ןייז ןּוא ;ןדוד

 . םָכש ןייק םורָאװ ,םֶכש ןייק ןעגנַאגעג ויא םָעבַחר ןּואי
 / .ךלמ ַא רַאפ ןּכַאמ ּוצ םיא לארׂשי ץנַאג ןעמּוקעג ןעניײז

  טָאה ןטָבִנ ןּופ ןּוז רעד םֶעבְרָי זַא ,ןעװעג זיא סע ןּואי
 / רע ןיהּוװ ,םִיַרצִמ ןיא ןעװעג זיא רע םורָאװ--טרעהעג סָאד
 - "מּוא םָעבְרִי ךיז טָאה-המלש ךלמ םעד ןּופ ןפָאלטנַא זיא
 / "עג םיא ןּוא טקישעג ןּבָאה ײז ןּוא* .םִיַרצִמ ןּופ טרעקעג
 - ןּבָאה ןּוא ,ןעמוקעג ןענייז לארׂשי ץנַאג ןּוא םָעבְרָי ןּוא ;ןפּור
 / טָאה רעטָאפ ןייד* ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןעמֶעבַחר ּוצ טדערעג
 . םעד רעגנירגרַאפ דנּוצַא ןּוא ,ךָאי רעודנּוא טכַאמעג רעװש
 . טגײלעגפױרַא טָאה רע סָאװ ,רעטָאפ ןייד ןּופ טסניד ןטרַאה
 . ײז ּוצ רע טָאה' .ןעניד ריד ןלעװ רימ ןּוא ,זדנוא ףיוא
 . ןּוא .םּורַא געט ײרד ןיא רימ ּוצ רעדיװ טמּוק :טנָאזעג
 : .ןעגנַאנענקעװַא זיא קלָאפ סָאד

 / םינקז יד טימ טהצעעג ךיז םָעבַחַר ךלמ רעד טָאה"
 . רע ןעװ ,ןהמלש רעטָאפ ןייז רַאפ ןענַאטשעג ןענייז סָאװ
 / ןַא ןּבעג ּוצ ריא טהצֵע יװ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טּבעלעג טָאה
 . ,טדערעג םיא ּוצ יז ןּבָאהי ?קלָאפ ןקיוָאדמעד רעפטנע
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 ןקיזָאדמעד טימ ןטּוג טימ ןייג טסעװ ּוד ּביוא :ןגָאז ּוצ יװַא
 ײז ּוצ ןדער טסעװ ןּוא ,ןקיליװַאּב ַײז טסעװ ןּוא ,קלָאפו
 .געט עלַא ףיוא טכענק ןייז ריד יז ןלעװ ,דײר עטּוג

 סָאװ םינקז יד ןּופ הצע יד ןוָאלרַאפ טָאה רע רעּבָא;
 יד טימ טהצֵעעג ךיז טָאה רע ןּוא ,טהצִעעג םיא ןּבָאה יז
 ןענייז סָאװ ,םיא טימ ןסקַאװענפיוא ןענייז סָאװ ךַאלנניא
 סָאװ :טנָאזעג ײז ּוצ טָאה רע ןּוא" .םיא רַאפ ןענַאטשעגי
 ןקיוָאדמעד רעפטנע ןַא ןּבעג ןלָאז רימ ,ריא טהצֵע !
 -רַאפ :ןנָאז ּוצ ױזַא ,טדערעג רימ ּוצ טָאה סָאװ ,קלָאפ !
 טגײלעגפױרַא טָאה רעטָאפ ןייד סָאװ ךָאי םעד רעגנירג :

 יז סָאװ ךַאלנניא יד טדערעג םיא ּוצ ןּבָאהיי ?זדנוא ףיוא
 ןגָאז ּוטסלָאז יװַא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,םיא טימ ןסקַאװעגפיוא ןענ !

 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טדערעג ריד ּוצ טָאה סָאװ קלָאפ םעד ּוצ
 םּורד ,ךָאי רעזדנּוא טכַאמעג רעװש טָאה רעטָאפ ןײד
 -דנימ ןיימ :ײז ּוצ ןגָאז ּוטסלָאז ױזַא-זדנוא ּוד רעגנירגרַאּפ

 ןּוא;: .ןדנעל סרעטָאפ ןיימ ןּופ רעקיד ויא רעגניפ רעטס !
 ןרעװש ַא ןדָאלעגפױרַא ְךייַא ףיוא טָאה רעטָאפ ןיימ ,דנּוצַא
 רעטָאפ ןיימ ;ךָאי רעיַא ּוצ ןגײלוצ ךָאנ לעװ ךיא ןּוא ,ךָאי !
 .רענרעד טימ--ךיא ןּוא ,רעטיר טימ טפָארטשעג ךייַא טָאה |

 ּוצ ןעמּוקעג ןענייז קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא םָעבְרִי ןּוא;*
 "עג טָאה ךלמ רעד יװ יװַא ,גָאט ןטירד ןפיוא ןעמֶעבַחר |

 .גָאט ןטירד ןפיוא רימ ּוצ רעדיװ טמּוק :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןסײה
 ךלמ רעד ןּוא ,טרַאה טרעפטנעעג ײז טָאה ךלמ רעד ןּוא= |

 רע ןּוא;* .םינקז יד ןּופ הצע יד ןוָאלרַאפ טָאה םֶעבַחר
 ּוצ ױזַא ,ךַאלגניא יד ןּופ הצע יד יװ ױזַא טדערעג ײז ּוצ טָאה |
 ךיא ןּוא ,ךָאי רעייַא טכַאמעג רעווש טָאה רעטָאפ ןיימ ;ןגָאז |
  טפָארטשעגךייַא טָאה רעטָאפ ןיימ ;םיא ּוצ ןגײלּוצ ךָאנ לעװ |

 .רענרעד טימ--ךיא ןּוא ,רעטיר טימ
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 ,קלָאפ םּוצ טרעהעגּוצ טינ ךיז טָאה ךלמ רעד ןּואי*
 לָאז טָאג ידּכ ,טָאג ןּופ טרעשַאּב ןעװעג זיא סָאד םורָאװ
 ןהָיִחַא ךרּוד טדערעג טָאה רע סָאװ ,טרָאװ ןייז ןייז םייקמ
 .ןטָבנ ןּופ ןּוז םעד םֶעבְרִי ּוצ ,ֹוליש ןּופ

 טָאה ךלמ רעד זַא ,ןעזעג ןּבָאה לארׂשי ץנַאג יו ןּוא:*
 -טנעעג קלָאפ עצנַאג סָאד טָאה ,ײז וצ טרעהענּוצ טינ ךיז
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ךלמ םעד טרעפ

 ,ןדוד ןיא קלח ןייק טינ ןּבָאה רימ
 .ןישָי ןּופ ןּוז םעד ןיא השורי ןייק ןּוא
 !לארׂשי ,ןטלעצעג ענייד ּוצ רעכַאלטיא
 !דוד ,זיוה ןײד ףיוא םּוא ךיז קּוק דנּוצַא

 .ןטלעצעג ענייז ּוצ ןעננַאגעגקעװַא זיא לארׂשי ץנַאג ןּוא
 יד ןיא ןסעזעג ןענייז סָאװ לארׂשי ןּופ רעדניק יד רָאניי
 .םָעבַחר ךלמ ןּבילּבעג זיא יז רעּביא ,הדּוהי ןּופ טעטש

 ןעמָרֹודַה טקישענסױרַא טָאה םָעבַחר ךלמ רעד ןּוא;*
 ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא ,וניצ םעד רעּביא סָאװ
 .ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא ,רענייטש טימ ןפרָאװרַאפ םיא
 ףיוא ןײנּוצפױרַא טלײַאעג ךיז טָאה םָעבַחר ךלמ רעד ןּוא
 .םִיַלָשּורי ןייק ןפולטנַא ּוצ ,ןגָאװטײר ןייז

 ןּופ זיוה םעד ןָא טקינעּפשרעדיװ טָאה לארׂשי ןּואי
 .גָאט ןקיטנייה ףיוא ויּב דוד
 טָאה רע ןּוא ,םִיַלָשּורי ןייק ןעמּוקעג זיא םֶעבַחר ןּוא אל

 טרעדנוה ,ןימינּב ןּוא הדּוהי ןּופ זיוה סָאד טלמַאזעגניַא
 ןטלַאה ּוצ המחלמ ,טײלסגירק ענעּבילקעגטנזיוט קיצכַא ןּוא
 .ןעמֶעבַחר ּוצ הכּולמ יד ןרעקּוצמּוא ידּכ ,לארׂשי טימ

 -טעג םעד הָיעַמש ּוצ ןעװעג טָאג ןּופ טרָאװ סָאד זיא;
 ןּופ ןּוז םעד םָעבַחר ּוצ נָא :ןגָאז ּוצ ױװַא ,ןַאמ ןכַאל
 הדּוהי ןיא לארׂשי ץנַאג ּוצ ןּוא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ,ןהמלש
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 טלָאז ריא :טגָאזעג טָאג טָאה יױזַא* :;ןגָאז ּוצ יױזַא ,ןימינּב ןּוא
 ײַא טימ ןטלַאה המחלמ טינ טלָאז ריא ןּוא ,ןײנפױרַא טינ
 ,זיוה ןייז וצ רעכַאלטיא םּוא ךייַא טרעק ;רעדירּב ערע
 .ךַאז עקיזָאדיד ןעשעג זיא רימ ןּופ םורָאװ

 ןּבָאה ןּוא ,טָאג ןּופ רעטרעװ יד טרעהענוצ ןּבָאה יז ןּוא
 .ןעמָעבָרִי ףיוא ןייג ּוצ ןּופ טרעקעגמּוא ךיז

 טָאה רע ןּוא ;םִיַלָשּורי ןיא ןסעזעג זיא םָעבַחר ןּוא*
 טָאה רע ןּוא" .הדּוהי ןיא ןעננוטסעפ רַאפ טעטש טיוּבעג !

 -תיֵּב ןּואי ,ַעֹוקּת ןּוא ,םָטיֵע ןּוא ,םֶחָליתיֵּב טיוּבעגרעּביאי
 ,ףיז ןּוא ,הָשֵרָמ ןּוא ,תַנ ןּוא* ,םָלּודַע ןּוא ,ֹוכֹוׂש ןּוא ,רּוצ
 ,ןֹולָיַא ןּוא ,הָערָצ ןּוא*" ,הֹקָוַע ןּוא ,שיכָל ןּוא ,םִיַרֹודַא ןּוא"
 .טעטשגנוטסעפ ףיוא ,ןימינּב ןּוא הדּוהי ןיא סָאװ ,ןֹורבֶח ןּוא
 -נײרַא טָאה ןּוא ,ןעגנּוטסעפ יד טקרַאטשרַאפ טָאה רע ןּוא;י
 ןּוא גרַאװנסע סרעלכיײּפש טימ רעריפנָא יז ןיא טצעזעג
 ןעװעג ןענייז טָאטש רעדעװטעי ןיא ןּוא= .ןײװ ןּוא לײא
 יַאֹּב קרַאטש רעייז יז טָאה רע ןּוא ;ןזיּפש ןּוא סרעצנַאּפ
 .םיא יּב ןּבילּבעג ןענייז ןימינּב ןּוא הדּוהי ןּוא .טקיטסעפ

 לארׂשי ץנַאג ןיא סָאװ םִַיַול יד ןּוא םינהֹּכ יד ןּוא*
 .קרַאמעג ןצנַאג רעײז ןּופ םיא רַאפ טלעטשעג ךיז ןּבָאה

 רעטרע ענעּפָא ערעײז ןזָאלרַאפ ןּבָאה םִייול יד םורָאװײ* !
 ןייק ןּוא הדּוהי ןייק קעװַא ןענייז ןּוא ,םּוטנגײא רעײז ןּוא
 ןסױטשרַאפ ײז ןּבָאה ןיז עניײז ןּוא םָעבָרַי לײװ ,םִיַלָשּורי
 טלעטשעג ךיז טָאה רע ןּוא:* ;טָאג ּוצ טסניד םעד ןָאט ּוצ ןּופ
 רעּבלעק יד ּוצ ןּוא ,םידש יד ּוצ ןּוא ,תומָּב יד ּוצ םיִנהֹּכ
 עלַא ןּופ ןענייז ,יײז ךָאנ ןּוא* .טכַאמעג טָאה רע סָאװ
 ּוצ ץרַאה רעײז ןּבעגעגּפָא ןּבָאה סָאװ לארׂשי ןּופ םיטבש
 ,םִיַלָׁשּורי ןייק ןעמּוקעג ,לארׂשי ןּופ טָאג םעד הוהי ןכּוז
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 -  .ןרעטלע ערעיײז ןּופ טָאג םעד הוהי ּוצ ןטכַאלש ּוצ ידּכ
 - ןּבָאה ןּוא ,הדּוהי ןּופ הכולמ יד טקרַאטשעג ןּבָאה יז ןּואיי
 . םורָאװ ;רָאי ירד ,ןהמלש ןּופ ןּוז םעד םָעבַחַר טקיטסעּפַאּב
 . ירד ןהמלש ןּוא ןדוד ןּופ געװ םעד ןיא ןעננַאגעג ןענייז ײז

 8 .רָאי

 יד תַלחַמ בַײװ ַא רַאפ ןעמּונעג ךיז טָאה םֶעבַחר ןּואיי
 . רעד לִיַחיבַא ןּופ ,ןדוד ןּופ ןּוז םעד תֹומירְי ןּופ רעטכָאט
 - םיא טָאה יז ןואי* ..ןיׁשָי ןּופ ןּוז םעד בָאילֶא ןּופ רעטכָאט
 . ריא ךָאנ ןּוא* .ןעמַהַו ןּוא ,ןהָירַמש ןּוא ,ןשּועִי :ןיז ןרָאּבעג

  ןוא ;ןעמֹולָשבַא ןּופ רעטכָאט יד הָכָעַמ ןעמונעג רע טָאה
 יש יי =

 . .ןתימֹולש ןּוא ,ןָאזיז ןּוא ,ןיֵּתַע ןּוא ,ןהָיִבַא ןרָאּבעג םיא טָאה יז
 . ןּופ רעטכָאט יד הָכֲעַמ טַאהעג ּביל טָאה םָעבַחר ןּואיי
 / -סּפעק עניז ןּוא רעּבײװ ענייז עלַא ןּופ רעמ ןעמֹולָשבַא
 / ןוא ,ןעמונעג רע טָאה רעּבײװ ןצכַא םורָאװ ;רעּבײװ
 / ןּוא טכַא ןרָאּבעג טָאה רע ןּוא ;רעּבײװסּפעק קיצכעז
 / טָאה םָעבַחר ןּוא .רעטכעט קיצכעז ןּוא ,ןיז קיצנַאװצ
 / ,טּפױה ןרַאפ ןהָכֲעַמ ןּופ ןּוז םעד הֶיִבַא טלעטשעגפיוא
 ןיימ ןיימ םורָאװ ,רעדירּב ענַײז ןשיװצ טשריפ םעד רַאפ
  טָאה רע ןּוא* .ךלמ ַא רַאפ ןכַאמ ּוצ םיא ןןעװעג זיא
 / רעּביא ןיז עניײז עלַא טײרּפשעצ טָאה ןּוא ,לכׂש טימ ןָאטעג
 / דנוטסעפ עלַא ןּוא ,ןימינּב ןּוא הדּוהי ןּופ רעדנעל עלַא
 טָאה רע ןּוא ;בורל וייּפש ןּבעגעג ײז טָאה רע ןּוא ,טעטש
 | .רעּבײװ ךס ַא טכוזעגסױא ןייז רַאפנ
 / .יַאּב ךיז טָאה הכּולמ סמֶעבַחר זַא ,ןעװעג זיא סע ןּואי ךי

 -רַאפ רע טָאה ,קרַאטש ןרָאװעג זיא רע ןּוא ,טקיטסעפ
 .םיא טימ לארׂשי ץנַאג ןּוא ,טָאג ןּופ הרֹוּת יד ןוָאל

 ךלמ םעד ןּופ רָאי ןטפניפ ןיא ןעװעג זיא סע ןּואי
 ןעגנַאנעגפױרַא םִיַרצִמ ןּוֿפ ךלמ רעד קַׂשיִש זיא ,םִעבַחֹר
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 טנזיוט טימ* ;טָאג ןָא טשלעפעג ןּבָאה יז לײװ ,םִיַלָׁשּורי ףיוא
 -ײר טנזיױט קיצכעז טימ ןּוא ,ןגעװטײר טרעדנּוה ײװצ ןּוא
 טימ זיא סָאװ קלָאפ סָאד ןעװעג זיא לָאצ ַא ןָא ןּוא ;רעטי
 ןוא* .םישיּכ ןּוא ,םַײּכּוס ,םיּבּול ,םִיַרצִמ ןּופ ןעמּוקעג םיא|
 זיא ןּוא ,הדּוהי ןּופ טעטשגנוטסעפ יד ןעגנּוװצַאּב טָאה רע

 ' .םִיַלָשּורי זיּב ןעמּוקעג
 וצ ןּוא ,ןעמָעבַחר ּוצ ןעמּוקעג איבנ רעד הָיעַמׁש זיא;

 ןײק טלמַאועגניַא ךיז ןּבָאה סָאװ ,הדּוהי ןּופ ןרַאה יד
 ױזַא :טגָאזעג ײז ּוצ טָאה רע ןּוא ,ןקַשיש ןגעוװ ןּופ םִיַלָשּורי
 ךיא ּבָאה םּורד ,ןוָאלרַאפ ךימ טָאה ריא :טנָאזעג טָאג טָאה !

 .ןקַשיש ןּופ טנַאה רעד ןיא ןוָאלעגרעּביא ךייַא ךיוא
 ןרָאװעג ןענייז ךלמ רעד ןּוא לארשי ןּופ ןרַאה יד ןּואי

 .טכערעג זיא טָאג :טגָאזעג ןּבָאה ײז ןּוא ,קינעטרעטנּוא |
 ,קינעטרעטנּוא ןרָאװעג ןעניײז ײז זַא ןעזעג טָאה טָאג יװ ןּואי

 :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןהָיעַמש ּוצ ןעװעג טָאג ןּופ טרָאװ סָאד זיא !
 -מּוא טינ ײז ךיא לעװ ,קינעטרעטנּוא ןרָאװעג ןענייז יז
 ןיימ ןּוא ,גנונירטנַא עניײלק ַא ןּבעג יז לעװ ךיא ןּוא ;ןעגנערּב
 ךרּוד םִיַלָשּורי ףיוא ןרעװ ןסָאגעגסױא טינ טעװ ןרָאצמירג |

 ּוצ טכענק ןייז ןלעװ יז טרעיינ* .ןקַשיש ןּופ טנַאה רעד
 טסניד םעד ןּוא טסניד ןיימ ןשיװצ ןסיװ ןלָאז ײז ידּכ ;םיא |

 .רעדנעל יד ןּופ תוכּולמ יד ןּופ
 ןעמּוקעגפױרַא זיא םִיַרצִמ ןּופ ךלמ רעד קַׂשיִש ןּואי

 סטָאג ןּופ תורצֹוא יד ןעמּונענּוצ טָאה רע ןּוא ;םִיַלָׁשּורי ףיוא
 -ענוצ רע טָאה ץלַא ;זיױה סכלמ ןּופ תורצֹוא יד ןּוא ,זיוה
 סָאװ ןדליש ענרעדליג יד ןעמּונעגּוצ טָאה רע ןּוא .ןעמּונ
 טכַאמעג טָאה םָעבַחר ךלמ רעד ןּואי* .טכַאמעג טָאה המלש
 ןּבעגעגרעּביא יז טָאה ןּוא ,ןדליש ענרעּפּוק יז טָאטשנַא
 סָאװ סרעפיול יד ןּופ טײלטּפױה יד ןּופ טנַאה רעד ףיוא
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 זיא סע ןּוא*י .זוה סכלמ ןּופ גנַאגנײַא םעד טיהעג ןּבָאה
 - ,זיוה סטָאג ןיא ןעמּוק טנעלפ ךלמ רעד רָאנ ןעװ ,ןעװעג
 - ,ןגָארטסױרַא ײז ןגעלפ ןּוא סרעפיול יד ןעמּוקעג ןענייז
 . יד ןּופ רעמַאק רעד ןיא ןרעקמּוא יז יז ןגעלפ ךָאנרעד
 : .סרעפיול

 - -ּפָא ךיז טָאה ,קינעטרעטנּוא ןרָאװעג זיא רע זַא ןּואיי
 / ןעגנערּבּוצמּוא טינ ,טָאג ןּופ ןרָאצ רעד םיא ןּופ טרעקעג
 / .ןכַאו עטּוג הדּוהי ןיא ןעװעג ןעניײז ךיוא ןּוא ;ןצנַאג ןיא

 . ןיא טקיטסעפַאּב ךיז טָאה םָעבַחֹר ךלמ רעד ןּוא;*
 רָאי קיצרעפ ןּוא ןייא םורָאװ ;טגיניקעג טָאה ןּוא ,םִיַלָשּורי
 - ןצעּביז ןּוא ,ךלמ ןרָאװעג זיא רע זַא ןעװעג טלַא םֶעבַחר זיא
 / סָאװ טָאטש רעד ןיא ,םִיַלָשּורי ןיא טגיניקעג רע טָאה רָאי
 . ּוצ ,לארׂשי ןּופ םיטבש עלַא ןּופ טלײװרעדסױא טָאה טָאג
 רעטּומ ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא .ןטרָאד ןעמָאנ ןייז ןָאט
 / זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּוא:* .תינֹומַע יד הָמֵעַנ ןעװעג זיא
 ןכּוז ּוצ ץרַאה ןייז טרעקעג טינ טָאה רע םורָאװ ,טכעלש
 .טָאנ

 יד יװ יװַא עטשרע יד ,ןעמֶעבַחר ןגעװ ןכַאז יד ןּוא;*
 הָיעַמׁש ןּופ רעטרעוװ יד ןיא ןּבירשַאּב ןיוש ןענייז יז ,עטצעל
 ןוא .סוחי םעד ןגנעװ ,רעעז םעד ֹודְע ןּוא ,איבנ םעד
 עלַא ןעמֶעבִרָי ןּוא ןעמֶעבַחר ןשיװצ ןעװעג ןענייז תומחלמ
 .געט

 ןּוא ,ןרעטלע ענייז טימ טגײלעג ךיז טָאה םָעבַחר ןּוא;*
 ןּוז ןייז ןּוא .טָאטש-סדוד ןיא ןרָאװעג ןּבָארגַאּב זיא רע
 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא הֶיְבַא

 - "עג הֶיְבַא ויא םָעבָרִי ךלמ םעד ןּופ רָאי ןטנצכַא ןיאי גל
 טגיניקעג רע טָאה רָאי ירד" .הדּוהי רעּביא ךלמ ןרָאװ
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 ןעװעג זיא רעטּומ ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא .םִיַלָשּורי ןיא !
 .הָעבִג ןּופ ןלָאירּוא ןּופ רעטכָאט יד ּוהָיָכימ

 ןשיװצ ןּוא ןהָיְבַא ןשיװצ ןעװעג זיא המחלמ ַא ןּוא
 ַא טימ המחלמ יד טּפינקעגנָא טָאה הָיִבַא ןּוא* .ןעמָעבֶרִי
 ענעּבילקעג טנזיוט טרעדנּוה ריפ ,םירֹוּביגהמחלמ ןּופ ליח

 המחלמ יד םיא ףיוא טכירעגנָא טָאה םָעבָרי ןּוא ;רענעמ !
 עשידלעה ,רענעמ ענעּבילקעג טנזיוט טרעדנּוה טכַא טימ
 .םירֹוּביג

 םִיַרָמצ גרַאּב םעד ףיוא טלעטשעג ךיז טָאה הֶיִבַא ןּואּ+
 טרעה :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,םירפא ןּופ גרעּב יד ןיא סָאװ
 ןסיװ ךָאד טפרַאד ריא* .לארׂשי ץנַאג ןּוא םֶעבָרִי ,ּוצ ךימ
 רעּביא הכּולמ יד ןּבעגעג טָאה לארׂשי ןּופ רַאה רעד טָאג זַא
 ,רעדניק ענייז ּוצ ןּוא םיא ּוצ ,קיּבײא ףיוא ןדוד ּוצ לארׂשי
 רעד ,ןטָבנ ןּופ ןּוז רעד םֶעבָרָי ןּוא* .ץלַאז ןּופ דנּוּב ַא ןיא

 ןּוא ןענַאטשעגפיוא זיא ,ןדוד ןּופ ןּוז םעד המלש ןּופ טכענק |
 ךיז ןּבָאה סע ןּואי .רַאה ןייז ןָא טקינעּפשרעדיװ טָאה
 עקיטכערטרעדינ ,טײל עקיטשינ םיא םּורַא ןּבילקעגפיוא

 םעד םָעבַחר ןגעקַא טקיטסעפעג ךיז ןּבָאה ײז ןּוא ,ןעגנּוי !
 ,קיצרַאהכײװ ןּוא גנּוי ןעװעג זיא םָעבַחר ןּוא ,ןהמלש ןּופ ןּוז !

 דנּוצַא ןּוא* .ײז ןגעקַא ןקרַאטש טנעקעג טינ ךיז טָאה ןּוא
 ןיא הוהי ןּופ הכּולמ רעד ןגעקַא ןקרַאטש ךיז ריא טליװ !
 רעסיורג ַא טיײז ריא ןּוא ;דוד ןּופ רעדניק יד ןּופ טנַאה רעד |

 סָאװ רעּבלעק ענרעדליג יד ןענייז ךייַא טימ ןּוא ,ןֹומה
 ריא ,רָאװרַאפ" .רעטעג רַאפ טכַאמעג ךייַא טָאה םֶעֹבָרִי !

 ,ןרהַא ןּופ רעדניק יד ,הוהי ןּופ םינהֹּכ יד ןסיוטשרַאפ טָאה
 יד יװ ױזַא םינהֹּכ טכַאמעג ךייַא טָאה ריא ןּוא ,םִַײול יד ןּוא

 טמּוק סָאװ רעכַאלטיא ;רעדנעל ערעדנַא ןּופ רעקלעפ !
 ןּביז טימ ןּוא ,סקָא ןגנוי ַא טימ ,יטנַאה ןייז ןליפרעד

 .ןעײװנייַא ךיז .ה .ד *
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 / --רימ רעּבָאײ .רעטענמּוא יד ּוצ ןהֹּכ ַא טרעװ רע ,סרעדיװ
 / ,ןוָאלרַאפ טינ םיא ןּבָאה רימ ןּוא ,הוהי זיא טָאג רעודנּוא
 . ,ןרהַא ןּופ רעדניק ןענײז ,הוהי רַאפ ןעניד סָאװ םינהֹּכ ןּוא
 . ּוצ ןפמעד ײז ןּואי* ;טסניד םעד ףיוא ןענייז םִַיול יד ןּוא
 / טנװָא ןּוא ,ןגרָאמירּפ ןיא ןגרָאמירפ רעפּפָאדנַארּב הוהי
 . יד ןּוא ,ןצריװעג עקידעקעמש ןּופ ךיורײװ ןּוא ,טנװָא ןיא
 . יד ןּוא ,שיט םענייר םעד ףיוא טיורּב םעד ןּופ גנוגײלסיױא
  ןענערּב וצ ףיױא ךַאלרער עריא טימ הרֹונמ ענרעדליג
 / הוהי ןּופ גנוטיה יד ןטיה רימ םורָאװ .טנװָא ןיא טנװָא
 / ויא טָא ןּוא* .ןוָאלרַאפ םיא טָאה ריא ןּוא ,טָאג רעזדנּוא
 / ןטײמּורטלַאש טימ םינהֹּכ ענײז ןּוא ,טָאג ודנּוא טימ סיורַאפ
  טינ טלָאז ריא ,לארׂשי ןּופ רעדניק .ְךייַא ףיוא ןלַאש ּוצ
  ,ןרעטלע ערעזדנּוא ןּופ טָאג םעד הוהי טימ ןטלַאה המחלמ
 3 .ןקילנַאּב טינ טעװ ריא םורָאװ

 . ּוצ רערעױל יד טײרדעגסױא טָאה םֶעבְרִי רעּבָאי = |
 . רַאפ ןעװעג ןעניײז יז זַא ױזַא ,ןטניה ןּופ יז ףיוא ןעמּוק
 . ךיז טָאה הדּוהי ןּוא:* .יײז רעטניה רערעיול יד ןּוא ,הדּוהי
 ןּוא טנרָאפ ןּופ יז ףיוא זיא המחלמ יד טשרע ,טקּוקעגמּוא
 םינהֹּכ יד ןּוא ,הוהי ּוצ ןעירשעג ןּבָאה ײז ןּוא ;ןטניה ןּופ
 ןופ רענעמ יד ןּוא* .ןטײמּורט ןיא טרעטײמּורטעג ןּבָאה
 ,ןעװעג זיא סע ןּוא .גנּולַאש ַא טזָאלעגסױרַא ןּבָאה הדּוהי
 ,גנּולַאש ַא טזָאלעגסױרַא ןּבָאה הדּוהי ןּופ רענעמ יד יװ
 ןהָיִבַא רַאּפ לארׂשי ץנַאג ןּוא ןעמֶעבֶרָי ןגָאלשעג טָאג טָאה
 ןפָאלטנַא ןענייז לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּואי* .הדּוהי ןּוא
 ןואי .טנַאה רעײז ןיא ןּבעגעג יז טָאה טָאג ןּוא ,הדוהי רַאפ
 ןּוא ,קַאלש ןסיורג ַא ןגָאלשעג ײז ןּבָאה קלָאפ ןייז ןּוא הָיְבַא
 טרעדנּוה ףניפ לארׂשי ןּופ ענעגָאלשרעד ןלַאפעג ןענייז סע
 לארׂשי ןּוֿפ רעדניק יד ןּוא= .רענעמ ענעּבילקעג טנזיוט
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 רעדניק יד ןּוא ,טיײצ רענעי ןיא ןרָאװעג קינעטרעטנוא ןענַײז !
 נָא ךיז ןּבָאה יז לײװ ,קרַאטש ןרָאװעג ןענייז הדּוהי ןּופ !
 .ןרעטלע ערעײז ןּופ טָאג םעד הוהי ףיוא טנעלעג !
 טָאה רע ןּוא ,ןעמֶעבָרִי טגָאיעגכָאנ טָאה הָיִבַא ןּוא= |
 -רעטכעט :עריא טימ לֵאיתיֵּב :טעטש םיא ןּופ ןעננּוװצַאּב |
 טימ ןִיַרפֶע ןּוא ,טעטשרעטכעט עריא טימ הָנָשי ןּוא ,טעטש |
 ןעמּוקעג טינ רעמ זיא םָעבָרָי ןּוא= .טעטשרעטכעט עריא |

 -עג םיא טָאה טָאג ןּוא ;ןהָיִבַא ןּופ געט יד ןיא תוחֹוּכ יד ּוצ
 .ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא ,טגָאלּפ

 ךיז טָאה רֶע ןּוא .טקיטסעּפַאּב ךיז טָאה הָיִבַא ןּואי '
 -נַאװצ ןּוא ײװצ ןרָאּבעג טָאה ןּוא ,רעּבײװ ןצרעפ ןעמונעג |
 .רעטכעט ןצכעז ןּוא ,ןיז קיצ |
 ,ןעגנּוריפ ענייז ןּוא ,ןהָיְבַא ןגעװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּואי |
 ֹודֵע ןּופ ׁשֵרדֶמ םעד ןיא ןּבירשרַאפ ןענייז ,דײר ענייז ןּוא |

 .איבנ םעד
 ןּוא עא ענייז טימ טגײלעג ךיז טָאה הָיִבַא ןּוא*י |
 ָאסָא ןּוז ןייז ןּוא .טָאטשי-טרוד ןיא ןּבָארנַאּב םיא טָאה עמ |
 סָאד זיא געט ענײז ןיא .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא |

 .רָאי ןעצ קיאּור ןעװעג דנַאל

 קיטרַאפטכער ןּוא טּוג זיא סָאװ ןָאטעג טָאה ָאסָא ןּואי ךל |
 ןָאטעגּפָא טָאה רע ןּוא* .רַאה ןייז טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא

 ןכָארּבעצ טָאה רע ןּוא ,תומָּב יד ןּוא תוחּבומ עדמערּפ יד
 .רעמיוּבנצעג יד טקַאהעגּפָא טָאה ןּוא ,רענײטשלײז יד
 ןּופ טָאג םעד הוהי ןכּוז וצ הדּוהי טגָאזעגנָא טָאה רע ןּוא
 .טָאּבעג סָאד ןּוא הרֹוּת יד ןָאט ּוצ ןּוא ,ןרעטלע ערעײז
 תומָּב יד הדּוהי ןּופ טעטש עלַא ןּופ ןָאטעגּפָא טָאה רע ןּוא*
 רעטנּוא קיאּור ןעװעג זיא ךיירגיניק סָאד ןּוא .ןלײזנּוו יד ןּוא
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 ,הדּוהי ןיא טעטשגנוטסעפ טיױּבעג טָאה רע ןּוא* .םיא
 טינ זיא םיא ייּב ןּוא ,קיאּור ןעװעג זיא דנַאל סָאד םורָאװ
 םיא טָאה טָאג לײװ ,ןרָאי ענעי ןיא המחלמ ןייק ןעװעג
 -רַאפ רימָאל :הדּוהי ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא" .טּורַאּב
 ןּוא רעיױמ ַא טימ ןעלגנירמּורַא ןּוא ,טָאטש עקיזָאדיד ןעיוּב
 רַאפ טגיל דנַאל סָאד גנַאל ױזַא ,ןעלניר ןּוא ןריט ,סמערּוט
 רימ ;טָאג רעודנּוא הוהי טכוועג ןּבָאה רימ לײװ ,זדנּוא
 .םּורַא דנּור ןּופ טּורַאּב ודנּוא טָאה רע ןּוא ,טכּוזעג םיא ןּבָאה
 .טקילנַאּב ןּבָאה ןּוא ,טיוּבעג ןּבָאה ײז ןּוא

 נַאּפ ןגָארטעג טָאה סָאװ ליח ַא טַאהעג טָאה ָאסָא ןּואי
 ןּופ ןּוא ;טנזיױט טרעדנּוה ײרד הדּוהי ןּופ ,ןזיּפש ןּוא סרעצ
 ַא טנַאּפשעג ןּוא דליש ַא ןגָארטעג ןּבָאה סָאװ יד ,ןימינּב
 ןענייז עלַא יד .טנזיױט קיצכַא ןּוא טרעדנוה ײװצ ,ןגיוּב
 .םירֹוּביג עשידלעה ןעװעג

 ַא טימ ישּוּכ רעד חַרָז יז ןגעקַא ןעגנַאגעגסױרַא זיאי
 ,טרעדנּוה ײרד ןגעװטײר ןּוא ,טנזיוט לָאמ טנזיוט ןּופ ליח
 ןעגנַאגעגסױרַא ָאסָא זיא" .הָׂשָרֵמ זיּב ןעמּוקעג זיא רע ןּוא
 לָאט ןיא המחלמ ַא טכירעגנָא ןּבָאה ײז ןּוא ,ןגעקטנַא יז
 ןייז הוהי ּוצ ןפּורעג טָאה ָאסָא ןּואי" .הָׂשֵרָמ יּב תַפצ ןּופ
 ןפלעה ּוצ ריד ץּוחַא ָאטינ ,הוהי :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,טָאג
 ,ודנּוא ףלעה ;חֹוּכ ןָא סָאװ םעד ןּוא ןקיטכַאמ םעד ןשיװצ
 -,ןָא ךיז רימ ןענעל ריד ףיוא םורָאװ ,טָאג רעזדנּוא הוהי
 ןקיזָאדמעד ףיוא ןעמּוקעג רימ ןענייז ןעמָאנ ןיד ןיא ןּוא
 שטנעמ ַא טינ לָאז ;טָאג רעזדנּוא הוהי טסיּב ּוד .ןֹומה ןסיורג
 .ריד ןגעקַא ןטלַאהסיוא

 רַאפ ןּוא ןָאסָא רַאפ םישּוּכ יד ןגָאלשעג טָאה טָאג ןּוא;י
 סָאד ןּוא ָאסָא ןּוא* .ןפָאלטנַא ןענייז םישווּכ יד ןּוא ,הדּוהי
 ,רָרג ןייק ויּב טגָאיעגכָאנ ײז ןּבָאה םיא טימ סָאװ קלָאפ

 = אייביג דיני יי שי אלז יו -
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 "עג טינ זיא ײז ןּופ זיּב ,םישּוּכ יד ןּופ ןלַאפעג ןענייז סע ןּוא
 ןרָאװעג ןכָארּבעצ ןעניײז יז םורָאװ ;רעקידעּבעל ַא ןּבילּב
 ּביור ןעמּונעג ןּבָאה ײז ןּוא .הנחמ ןייז רַאפ ןּוא טָאג רַאפ
 םּורַא דנור טעטש עלַא ןגָאלשעג ןּבָאה ײז ןּוא* .ליפ רעײז
 ײז ןּוא ;ײז ףיוא ןעװעג זיא טָאג ןּופ דחּפ ַא םורָאװ ,רֶרֶנ
 יז ןיא זיא ּביור ליפ םורָאװ ,טעטש עלַא טּבױרעגסױא ןּבָאה
 ןּוא ,ןגָאלשעג ײז ןּבָאה ןטלעצעגיפ יד ךיוא ןּוא;* .ןעװעג
 ךיז ןּבָאה ןּוא ,ןעלמעק ןּוא ,ךס ַא ףָאש ןעננַאפעג ןּבָאה ײז
 .םִיַלָשּורי ןייק טרעקעגמּוא
 ןעװעג זיא םיא ףיוא ,ןדִדֹוע ןּופ ןּוז םעד ּוהָירַזַע ןּוא ןט

 -טנַא ןעגנַאגעגסױרַא זיא רע ןּוא* .טָאג ןּופ טסיײג רעד
 ,ָאסָא ,ּוצ ךימ טרעה :טנָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןָאסָא ןגעק
 טייז ריא זַא ,ךייַא טימ זיא טָאג :ןימינּב ןּוא ,הדּוהי ץנַאג ןּוא
 "עג ןוָאל ךיז רע טעװ ,ןכּוז םיא טעװ ריא זַא ןּוא ;םיא טימ
 טעװ ,ןזָאלרַאפ םיא טעװ ריא זַא רעּבָא ;ךייַא ןּופ ןעניפ
 ןָא ןעװעג לארׂשי זיא געט ליפ ןּוא* .ןוָאלרַאּפ ךייַא רע
 ַא ןָא ןּוא ,ןענרעל לָאז סָאװ ןהֹּכ ַא ןָא ןּוא ,טָאג ןעתמא םעד
 טרעקענמּוא ךיז טיונ רעײז ןיא ןּבָאה ײז זַא רעּבָא* .הרֹוּת
 טָאה ,טכוזעג םיא ןּבָאה ןּוא ,לארׂשי ןּופ טָאג םעד הוהי ּוצ
 זיא ןטײצ ענעי ןיא ןּוא* .ײז ןּופ ןעניפעג טזָאלעג ךיז רע
 םעד רַאפ ןּוא רעײנסױרַא םעד רַאּפ דירפ ןייק ןעװעג טינ
 עלַא ףיוא ןעװעג ןענייז תומּוהמ עסיורג םורָאװ ,רעײגנײרַא
 ןרָאװעג ןגָאלשעצ ןענייז ײז ןּוא* .רעדנעל יד ןּופ רעניוװַאּב
 םורָאװ ,טָאטש ַא ןָא טָאטש ַא ןּוא ,קלָאפ ַא ןָא קלָאפ ַא
 ריא רעּבָאי .תורצ ײלרעלַא טימ טלמּוטרַאפ יז טָאה טָאג
 ערעיײַא ןרעװ טפַאלשענּפָא טינ ןלָאז ןּוא ,קרַאטש טײז
 .גנּואּוט רעייַא רַאפ ָאד זיא רכׂש ַא םורָאװ ,טנעה

 ןוא רעטרעװ עקיזָאדיד טרעהעג טָאה ָאסָא יװ ןּואי
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 ,טקרַאטשעג ךיז רע טָאה ,איבנ םעד דֵדֹוע ןּופ האּובנ יד
 דנַאל ןצנַאנ ןּופ ןטײקידרעװמּוא יד טפַאשענּפָא טָאה ןּוא
 -ַאּב טָאה רע סָאװ טעטש יד ןּופ ןּוא ,ןימינּב ןּוא הדּוהי
 חּבומ םעד טײנַאּב טָאה רע ןּוא ;םירפא גרַאּב ןּופ ןעגנוװצ
 טָאה רע ןּוא" .טָאג ןּופ זיוהרעדָאפ םעד רַאפ סָאװ טָאג ןּופ
 ךיז ןּבָאה סָאװ יד ןּוא ןימינּב ןּוא הדּוהי ץנַאג טלמַאזעגנייַא
 ;ןועמש ןּופ ןּוא ,השנמ ןּוא םירפא ןּופ יז ייּב ןטלַאהעגפיוא
 ןעװ ,לֵארׂשי ןּופ םיא ּוצ ןלַאפעגּוצ ןענייז ךס ַא םורָאװ
 ײז ןּואי .םיא טימ זיא טָאג ןייז הוהי זַא ןעזעג ןּבָאה יז
 ןיא ,שדֹוח ןטירד ןיא םִיַלָׁשּורי ןיא טלמַאזעגנייַא ךיז ןּבָאה
 טכַאלשעג ןּבָאה יז ןּוא: .הכּולמ סָאסָא ןּופ רָאי ןטנצפּופ
 -עג ןּבָאה יז סָאװ ּביױר םעד ןּופ ,גָאט םענעי ןיא טָאג ּוצ
 .ףָאש טנזיױט ןּביז ןּוא ,רעדניר טרעדנוה ןּביז ,טכַארּב
 ןּופ טָאג םעד הוהי ןכּוז ּוצ דנּוּב ַא ןיא ןײרַא ןענייז יז ןּואי*
 רעײז טימ ןּוא ןצרַאה ןצנַאג רעײז טימ ןרעטלע ערעײז
 הוהי ןכּוז טינ טעװ סָאװ רעכַאלטיא זַא ןּוא;* ;לעז רעצנַאג
 ײס ןיילק ַײס ,ןרעװ טײטעג לָאז ,לארׂשי ןּופ טָאג םעד
 ּוצ ןרָאװשעג ןּבָאה ײז ןּוא;* .יורפ ַא ײס ןַאמ ַא ייס ,סיורנ
 ,ןטײמּורט טימ ןּוא ,גנּולַאש טימ ןּוא ,לוק ןכיוה ַא ףיוא טָאג
 טיירפעג ךיז ןּבָאה הדּוהי ץנַאג ןּוא** .תורפֹוש טימ ןּוא
 ײז ןּבָאה ןצרַאה ןצנַאג רעײז טימ םורָאװ ;העּובש רעד טימ
 ;טכּוזעג םיא ײז ןּבָאה ןוצר ןצנַאג רעײז טימ ןּוא ,ןרָאװשעג
 ײז טָאה טָאג ןּוא ,יײז ןּופ ןעניפעג טוָאלעג ךיז טָאה רע ןּוא
 .םּורַא דנּור ןּופ טּורַאּב

 טָאה ןָאסָא ךלמ םעד ןּופ רעטּומ יד הָכָעַמ ךיוא ןּוא;*
 עו יי

 ַא טכַאמעג טָאה יז לײװ ,עטנרַאה ַא ןייז ןּופ ןָאטעגּפָא רע
 טקַאהעגּפָא טָאה ָאסָא ןּוא .הָרֵשֲא םעד ּוצ שינעעזרַאפ
 ךייט םִיּב טנערּברַאפ ןּוא ,ןלָאמעצ ןּוא ,שינעעזרַאפ ריא

 שיר טל
 א טיש ְ
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 ןופ ןרָאװעג ןָאטעגּפָא טינ ןעניז תומָּב יד רעּבָא* .ןֹורדִק
 .געט ענייז עלַא ץנַאג ןעװעג זיא ץרַאה סָאסָא רָאנ ;לארׂשי

 ןייז ןּופ ןכַאז עטקילײהעג יד טכַארּבעג טָאה רע ןּואי*
 ,זיוה סטָאג ןיא ,ןכַאז עטקילײהעג ענענייא ענייז ןּוא ,רעטָאפ
 .םילּכ ןּוא ,דלָאג ןּוא ,רעּבליז

 ףניפ םעד ויּב ןעװעג טינ רעמ זיא המחלמ ןייק ןּואיי
 .הכולמ סָאסָא ןּופ רָאי ןטסקיסײרד ןּוא
 זיא ,הכולמ סָאסָא ןּופ רָאי ןטסקיסיײרד ןּוא סקעז ןיאי ןט

 ףיוא ןעגנַאגענפױרַא לארׂשי ןּופ ךלמ רעד ָאשֶעַּב
 -רעד ּוצ טינ ידּכ ,הָמָר טױּבעגמּורַא טָאה רע ןּוא ,הדּוהי
 ךלמ םעד ָאסָא ּוצ רעײגנײרַא ןַא ןּוא רעײגסױרַא ןַא ןזָאל
 .הדּוהי ןּופ

 יד ןּופ דלָאג ןּוא רעּבליז ןעמּונעגסױרַא ָאסָא טָאה;
 -עגקעװַא ןּוא ,זיוה סכלמ םעד ןּוא זיוה סטָאג ןּופ תורצֹוא
 ןיא ןסעזעג זיא סָאװ ,םָרַא ןּופ ךלמ םעד דֹדַהְדְּב ּוצ טקיש
 ןשיװצ ןּוא רימ ןשיװצ זיא דנוּב ַא* :ןגָאז ּוצ יװַא ,קָׂשָּמרַד
 טָא ;רעטָאפ ןיד ןשיװצ ןּוא רעטָאפ ןיימ ןשיװצ ןּוא ,ריד
 דנּוּב ןייד רעטשרַאפ ײג ;דלָאג ןּוא רעּבליז ריד ךיא קיש
 ןופ ןעיצּפָא לָאז רע ידּכ ,לארׂשי ןּופ ךלמ םעד ָאׁשֶעַּב טימ
 | .רימ

 רע ןּוא ,ָאסָא ךלמ םעד ּוצ טרעהעגּוצ דֵדַהְדִּב טָאהי
 ,לארׂשי ןּופ טעטש יד ףיוא רעריפ-ליח ענייז טקישעג טָאה
 עלַא ןּוא ,םִיַמילַבָא ןּוא ,ןֶד ןּוא ,ןֹויִצ ןגָאלשעג ןּבָאה יז ןּוא
 .ילּתּפנ ןּופ טעטשרעלכַײּפש

 יװַא ,טרעהרעד טָאה ָאׁשֶעַּב יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא*
 -ענּפָא טָאה ןּוא ,הָמָר ןעױּבמּורַא טרעהעגפיוא רע טָאה
 ץנַאג ןעמּונעג טָאה ָאסָא ךלמ רעד ןּוא* .טעּברַא ןייזטלעטש
 ןּוא ,הָמָר ןּופ רעניײטשיד ןגָארטעגקעװַא ןּבָאה ײז ןּוא ,הדּוהי
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 טָאה רע ןּוא .טיוּבעג טָאה ָאׁשֶעַּב סָאװ טימ ,ןצלָאה עריא
 .הָּפצִמ ןּוא עַבְנ טיוּבעגמּורַא יז טימ

 ּוצ רעעז רעד ינָנַח ןעמּוקעג זיא טײצ רענעי ןיא ןּואי
 לײװ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ָאסָא
 טסָאה ןּוא ,םָרַא ןּופ ךלמ םעד ףיוא טנעלעגנָא ךיז טסָאה ּוד
 ליח רעד זיא םּורד ,רַאה ןײד טָאג ףיוא טנעלעגננָא טינ ךיז
 .טנַאה ןייד ןּופ ןרָאװעג ןענורטנַא םָרַא ןּופ ךלמ םעד ןּופ
 ליח רעסיורג ַא ןעװעג םיּבּול יד ןּוא םישּוּכ יד טינ ןעניײזי
 ּוד זַא רעּבָא ?ליפ רעײז רעטײר טימ ןּוא ןגעװטײר טימ
 ןיא ןּבעגעג יז רע טָאה ,טָאג ףיוא טנעלעגנָא ךיז טסָאה
 רעּביא םּוא ןרעדנַאװ טָאג ןּופ ןגיוא יד םורָאװ" .טנַאה ןײד
 רעײז סָאװ יד רַאפ ןקרַאטש ּוצ ךיז ,דרע רעצנַאג רעד
 ,םעד ןִיא ןעװעג שירַאנ טסיּב ּוד .ץנַאג םיא זיא ץרַאה
 .תומחלמ ןייז ריד ײּב ןלעװ ןָא דנּוצַא ןּופ םורָאװ

 טָאה רע ןּוא ,רעעז םעד ףיוא טנרעצעג ָאסָא טָאה'"
 סעּכ ןיא ןעװעג זיא רע לײװ ;הסיפּת ןיא טצעזעגנײרַא םיא
 ןופ לײט טקירדעג טָאה ָאסָא ןּוא .רַאפרעד םיא ףיוא
 .טײצ רענעי ןיא קלָאפ םעד

 יד יװ ױזַא עטשרע יד ,ןָאסָא ןגעװ ןכַאז יד טָא ןּואיי
 ןופ םיכלמ יד ןּופ ְךּוּב ןיא ןּבירשַאּב ןענייז יז ,עטצעל
 .לארׂשי ןּוא הדּוהי

 ןיינ ןיא סיפ ענייז ףיוא ןרָאװעג קנַארק זיא ָאסָא ןּוא!*
 זיא טפַאשקנַארק ןייז ;הכּולמ ןייז ןּופ רָאי ןטסקיסײרד ןּוא
 טפַאשקנַארק ןייז ןיא וליּפַא רעּבָא ;קרַאטש רעײז ןעװעג
 .סרעלײה יד ײּב טרעיײנ טָאג ײּב טגערפעג טינ רע טָאה

 ןוא ,ןרעטלע ענייז טימ טניײלעג ךיז טָאה ָאסָא ןּואיי
 .הכּולמ ןייז ןּופ רָאי ןטסקיצרעפ ןּוא ןייא ןיא ןּברָאטשעג זיא
 טָאה רע סָאװ רבק ןייז ןיא ןּבָארגַאּב םיא טָאה עמ ןּוא'*
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 -נײרַא םיא טָאה עמ ןּוא ,טָאטש-סדוד ןיא ןּבָארג טזָאלעג ךיז
 -עג טימ טליפעגנָא טָאה עמ סָאװ רעגעלעג ַא ןיא טגײלעג
 -םימׂשּב ךרּוד טײרַאּבּוצ ,םינימ ענעדישרַאפ ןּוא ןצריוו
 עסיורג ַא םיא ךָאנ טנערּברַאפ טָאה עמ ןּוא ,ײרעכַאמ
 .רָאג זיּב גנונערּברַאפ
 ,טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא ןּוז ןייז טָפָׁשּוהי ןּוא* ן

 רע ןּוא* .לארׂשי ןגעקַא טקיטסעפַאּב ךיז טָאה ןּוא
 ןופ טעטש עטקיטסעפַאּב עלַא ןיא ליח טלעטשעג טָאה
 יד ןיא ןּוא ,הדּוהי דנַאל ןיא ןכַאװ טלעטשעג ןּוא ,הדּוהי
 .ןעגנּוװצַאּב טָאה ָאסָא רעטָאפ ןייז סָאװ םירפא ןּופ טעטש
 ןעגנַאגעג זיא רע םורָאװ ,ןטָּפָׁשֹוהי טימ ןעװעג זיא הוהי ןּואי
 רע ןּוא ,ןדוד רעטָאפ ןייז ןּופ ןגעװ עקידרעירפ יד ןיא
 ןייז ןּופ טָאג םעד רָאנ* .רעטעגילַעַּב יד טכּוזעג טינ טָאה
 -עג רע זיא טָאּבעג ענייז ןיא ןּוא ,טכּוזעג רע טָאה רעטָאפ
 הוהי ןּוא* .לארשי ןּופ םיׂשעמ יד יװ ױזַא טינ ןּוא ,ןעגנַאנ
 הרּוהי ץנַאג ןּוא ,טנַאה ןייז ןיא הכּולמ יד טקיטסעפַאּב טָאה
 ליפ טַאהעג טָאה רע ןּוא ,ןטָּפָׁשֹוהי תונּתמ ןּבעגעג טָאה
 ןיא ןּבױהעג ןעװעג זיא ץרַאה ןייז ןּוא* .דובּכ ןּוא רׁשֹוע
 תומָּב יד ןָאטעגּפָא רע טָאה ךָאנ ּוצרעד ;הוהי ןּופ ןגעװ יד
 .הדּוהי ןּופ רעמיוּבנצעג יד ןּוא

 טקישעג רע טָאה הכּולמ ןייז ןּופ רָאי ןטירד ןיא ןּואי
 ,ןלַאנַתנ ןּוא ,ןהָירַכז ןּוא ,ןהָידַבֹוע ןּוא ,ןלִיַחְדִּב :ןרַאה ענייז
 ײז טימ ןּוא* .הדּוהי ןּופ טעטש יד ןענרעל ּוצ ,ןּוהָיָכימ ןּוא
 ,ּוהָידַבז ןּוא ,ּוהָינַתנ ןּוא ,ּוהָיעַמש םִַײַול יד ןעװעג ןעניײז
 ןּוא ,ּוהָיְנֹודא ןּוא ,ןָתָנֹוהי ןּוא ,תֹומָרימש ןּוא ,לֵאהָׂשַע ןּוא
 עֶמָשילֶא ,יײז טימ ןּוא ;םַײול יד ,הָיָנֹודא-בֹוט ןּוא ,ּוהָיִבֹוט
 ,הדּוהי ןיא טנרעלעג ןּבָאה יז ןּוא" .םינהֹּכ יד ,םָרֹוהְי ןּוא
 ןענייז יז ןּוא ;הרֹוּת סטָאג ןּופ ךּוּב סָאד ןעװעג זיא ײז טימ ןּוא
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 יעג ןּבָאה ןּוא ,הדּוהי ןּופ טעטש עלַא ןיא ןעגנַאגעגמּורַא
 ְּ | .קלָאפ םעד ןשיװצ טנרעל

 / ןּופ תוכולמ עלַא ףיוא ןעװעג זיא טָאג ןּופ דחּפ ַא ןּואייי
  המחלמ טינ ןּבָאה יז ןּוא ,הדּוהי םּורַא סָאװ רעדנעל יד
 ןעמ טָאה םיּתשִלּפ יד ןּופ ןּוא;: .ןטְפָׁשֹוהי טימ ןטלַאהעג
 . יד ךיוא ;גנּודָאל ַא רעּבליז ןּוא ,תונּתמ ןטָּפָשּוהי טכַארּבעג
 ןּביז ןּוא טנזיוט ןּביז :ףָאש טכַארּבעג םיא ןּבָאה רעּבַארַא
 .קעּב טרעדנּוה ןּביז ןּוא טנזיוט ןּביז ןּוא ,סרעדיוװ טרעדנּוה
 ;ךיוה רָאג זיּב ,רעסערג ץלַא ןרָאװעג זיא טְפָשֹוהי ןּוא:י
 -רעלכיײּפש ןּוא ןצַאלַאּפ הדּוהי ןיא טיוּבעג טָאה רע ןּוא
 ןיא טַאהעג רע טָאה טפַאשטריװ עסיורג ַא ןּוא* .טעטש
 ,םירֹוּביג עשידלעה ,טײל "המחלמ ןּוא ;הדּוהי ןּופ טעטש יד
 .,םִיַלָשּורי ןיא

 יָאפ ערעײז טול גנולײצ רעײז ןעװעג זיא סָאד ןּוא!+
 / רעד הָנֹדַע :טנזיוט ןּופ טײלטּפױה ,הדּוהי ןּופ :רעזייהרעט
 טרעדנּוה ײרד םירֹוּביג עשידלעה םיא טימ ןּוא ,ןַאמטּפױה
 טימ ןּוא ,ןַאמטּפױה רעד ןְנָחֹוהי :םיא ןּבעל ןּוא** ;טנזױט
 . ;םיא ןּבעל ןּוא:* ;טנזױט קיצכַא ןּוא טרעדנוה ײװצ םיא
 -עגנָא קיליוװיײרפ ךיז טָאה סָאװ ,ןירכִז ןּופ ןּוז רעד הָיסַמַע
 -לעה טנזיוט טרעדנוה ײװצ םיא טימ ןּוא ,טָאנ רַאפ ןטָאּב
 עדָילֶא ,רוּביג רעשידלעה ַא :ןימינּב ןּופ ןּוא* .םירֹוּביג עשיד
 -נּוה ײװצ ,ןדליש ןּוא סנגיוּב טימ עטנּפָאװַאּב םיא טימ ןּוא
 -נּוה םיא טימ ןּוא ,דֶבָזֹוהי :םיא ןּבעל ןּוא:* ;טנוױט טרעד
 סָאד* .גירק םּוצ עטנּפָאװעג טנזיוט קיצכַא ןּוא טרעד
 רעד סָאװ ץּוחַא ,ךלמ םעד טנידַאּב ןּבָאה סָאװ יד ןענייז
 .הדּוהי ץנַאג ןיא טעטשגנוטסעפ יד ןיא טלעטשעג טָאה ךלמ
 רע ןּוא ;דובּכ ןּוא רׁשֹוע ליפ טַאהעג טָאה טָפָׁשֹוהי ןּוא* ןךי
 ףיולרַאפ ַא ךָאנ ןּוא* .ןבָאחַא טימ ןעװעג ןּתחתמ ךיז טָאה
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 ,ןֹורמֹוׁש ןייק ןבָאחַא ּוצ טרעדינענּפָארַא רע טָאה ןרָאי ןּופ
 קלָאפ םעד רַאפ ןּוא םיא רַאפ טכַאלשעג טָאה בָאְחַא ןּוא
 טָאה רע ןּוא ,ךס ַא רעדניר ןּוא ףָאש םיא טימ סָאװ
 בָאְחַא ןּואי .דָעלְג-תֹומָר ןייק ןײגוצפױרַא טדערעגנייַא םיא
 ךלמ םעד טָּפָׁשֹוהי ּוצ טגָאזעג טָאה לארׂשי ןּופ ךלמ רעד !
 רע טָאה ?דָעלְניתֹומָר ןייק רימ טימ ןייג ּוטסליװ :הדּוהי ןּופ |

 ןיימ קלָאפ ןײד יװ ױזַא ןּוא ,ךיא יװַא ּוד יװ ױזַא :טגָאזעג |
 .המחלמ ףיוא ריד טימ םענייא ןיא ןּוא ,קלָאּפ |
 ;לארׂשי ןּופ ךלמ םעד ּוצ טנָאזעג טָאה טָפָׁשֹוהי ןּוא |
 - .טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ,ךיד טעּב ךיא ,טנַײה גערפ |

 ,םיאיבנ יד טלמַאזעגנייַא לארׂשי ןּופ ךלמ רעד טָאה*
 רימ ןלָאז :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןּוא ,ןַאמ טרעדנּוה ריפ |
 ?ןײטשּפָא ךיא לָאז רעדָא ,המחלמ ףיוא דָעלִג-תֹומָר ןייק ןייג |

 רעד ןיא ןּבעג יז טעװ טָאג ןּוא ,ףױרַא יג :טגָאזעג יז ןּבָאה
 | .ךלמ ןּופ טנַאה |
 ,טָאנ ןּופ איבנַא ךָאנ ָאטינ ָאד זיא :טגָאזעג טפָׁשֹוהי טָאה; |
 לארׂשי ןּופ ךלמ רעד טָאה' ?םיא ײּב ןגערפ ןלָאז רימ זַא |
 ןגערפ ּוצ ףיוא ןַאמ ןייא ךָאנ ןַארַאפ :ןטְפָׁשֹוהי ּוצ טנָאזעג |
 רע לײװ ,טנייפ םיא ּבָאה ךיא רעּבָא ,םיא ךרּוד טָאג יב |
 געט ענייז עלַא טרעיינ ,ןטּוג םּוצ תואיבנ רימ ףיוא טינ טגָאז |

 טָאה .ןָאלמִי ןּופ ןּוז רעד ּוהיָכימ יא סָאד ;ןטכעלש םּוצ
 .ןדער טינ יװַא ךלמ רעד לָאז :טנָאועג טָפָׁשֹוהְי

 ,רענידפיוה ַא ןפּורעגּוצ לארׂשי ןּופ ךלמ רעד טָאהְ;
 .ןָאלמִי ןּופ ןּוז םעד ּוהיָכימ ךיג ףיוא גנערּב :טנָאזעג טָאה ןּוא |

 ןופ ךלמ רעד טָפָשֹוהְי ןּוא לארׂשי ןּופ ךלמ רעד ןּוא
 טדײלקעגנָא ןָארט ןייז ףיוא רעכַאלטיא ןסעזעג ןעניײז הדּוהי
 ײּב רעייש ַא ןיא ןסעזעג ןענייז יז ןּוא ;זתּוכלַמ!יידנּב ןיא
 ןּבָאה םיאיבנ עלַא ןּוא ,ןֹורמֹוׁש ןּופ גנַאגנײַארעױט םעד
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 ןהָנעַנּכ ןּופ ןּוז רעד ּוהָיקדִצ ןּוא** .ייז רַאפ טגָאזעג תואיבנ
 :טנָאזעג טָאה רע ןּוא ,רענרעה ענרעזייַא טכַאמעג ךיז טָאה
 יד ןסיוטש ּוטסעװ עקיזָאדיד טימ :טגָאזעג טָאג טָאה יוַא
 ןּבָאה םיאיבנ עלַא ןּוא* .ןדנעלרַאפ ּוצ ײז זיּב םימֵרַא
 -תֹומָר ףיוא יג :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןכײלנסעד טגָאזעג תואיבנ
 טנַאה רעד ןיא ןּבעג יז טעװ טָאג ןּוא ,קילנַאּב ןּוא ,דָעלִנ
 .ךלמ ןּופ

 טָאה ,ןּוהיֶכימ ןפּור ןעננַאגעג זיא סָאװ חילש רעד ןּואי*
 םיאיבנ יד ןּופ רעטרעװ יד ,עז :ןגָאז ּוצ ױזַא ,םיאּוצ טדערעג
 טעּב ךיא ,לָאז ָאט ;ךלמ ןפיוא סטּוג ליומ ןייא יװ ןענייז
 דער ןּוא ,ײז ןּופ םענייא ןּופ יװ יױװַא ןייז טרָאװ ןײד ,ךיד
 זַא ,הוהי טּבעל סע יװ יױװַא :טנָאזעג ּוהיָכיִמ טָאה* .סטּוג
 !ןדער ךיא לעװ סָאד ,ןגָאז טעװ טָאג ןיימ סָאװ סָאד

 ךלמ רעד טָאה ,ךלמ םּוצ ןעמּוקעג זיא רע יװ ןּוא;*
 ףיוא דָעלְנ-תֹומָר ןייק ןייג רימ ןלָאז ,הָכימ :טגָאזעג םיא ּוצ
 טייג :טגָאזעג רע טָאה ?ןײטשּפָא ךיא לָאז רעדָא ,המחלמ
 רעײַא ןיא ןרעװ ןּבעגעג ןלעװ ײז ןּוא ,טקילנַאּב ןּוא ףױרַא
 לָאמ ליפיוו זיּב :טגָאזעג םיא ּוצ ךלמ רעד טָאה* .טנַאה
 רימ ּוצ ןדער טינ טסלָאז ּוד זַא ,ןרעװשַאּב ךיד ךיא לָאז
 :טגָאזעג רע טָאה:" ?טָאג ןּופ ןעמָאנ ןיא תמא םעד רָאנ
 ,גרעּב יד ףיוא טײרּפשעצ לארׂשי ץנַאג ןעזעג ּבָאה ךיא
 טָאה טָאג ןּוא ,ךּוטסַאּפ ןייק טינ ןּבָאה סָאװ ףָאש יװ ױזַא
 ןרעקמּוא ךיז ײז ןלָאז ;עקיזָאדיד ןענייז רַאה ַא ןָא :טגָאזעג
 ןופ ךלמ רעד טָאהיי .םולשּב זיוה ןייז ּוצ רעכַאלטיא
 רע ,טגָאזעג טינ ריד ךיא ּבָאה :ןטְפָשֹוהי ּוצ טגָאזעג לארׂשי
 ?ןטכעלש םּוצ טרעיינ ,סטּוג רימ ףיוא ןגָאז תואיבנ טינ טעװ

 טָאג ןּופ טרָאװ סָאד טרעה םּורד :טגָאזעג רע טָאה;
 רעד ןּוא ,ןָארט ןייז ףיוא טציז טָאג יװ ןעזעג ּבָאה ךיא

 עי
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 ףיוא ןּוא טייז רעטכער ןייז ףיוא טייטש למיה ןּופ ליח רעצנַאג
 ןדערנָא טעװ רעװ :טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא* ,רעקניל ןייז
 ןלַאפ ןּוא ,ןײגפױרַא לָאז רע ,לארׂשי ןּופ ךלמ םעד בָאְחַא
 ןּוא ,ױזַא טגָאז רעד :טדערעג ןעמ טָאה !?דֶעלִגתֹומָר ןיא !

 טָאה ןּוא ,טסײג רעד ןעגנַאגעגסױרַא זיא"" ,ױזַא טגָאז רעד
 םיא לעװ ךיא :טגָאזעג טָאה ןּוא ,טָאג רַאפ טלעטשעג ךיז
 טָאה* !סָאװ טימ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאנ טָאה .ןדערנָא
 טסייג ַא רַאפ ןרעװ ןּוא ןײגסױרַא לעװ ךיא :טגָאזעג רע
 :טנָאזעג רע טָאה .םיאיבנ ענייז עלַא ןּופ ליומ ןיא ןגיל ןּופ
 ןּוא סױרַא יג ;ןריפסיוא ךיוא טסעװ ןּוא ,ןדערנָא טסעװ
 טסיײג ַא ןּבעגעגנײרַא טָאה טָאג ,עז ;דנוצַא ןּוא* .ױזַא ּוט
 רעּבָא ,ענייד םיאיבנ עקיזָאדיד ןּופ ליומ םעד ןיא ןגיל ןּופ
 .סטכעלש ריד ףיוא טגָאזעגנָא טָאה טָאג

 טָאה ןּוא ,ןהָנעַנּכ ןּופ ןּוז רעד ּוהָיִקדִצ טנענעג טָאה;*
 געװ רעסָאװ ףיוא :טנָאזעג ןּוא ,קַאּב ןפיוא ןּוהיכימ ןגָאלשעג
 ןדער ּוצ ידּכ רימ ןּופ ןעגנַאנעגקעװַא טָאג ןּופ טסייג רעד זיא
 םענעי ןיא ןעז ּוטסעװ טָא :טנָאזעג ּוהיָכימ טָאה** ?ריד טימ
 יַאק ַא רעטניה רעמַאק ַא ןיא ןײגנײרַא טסעװ ּוד ןעװ ,גָאט
 .ןטלַאהַאּב ּוצ ךיז רעמ
 ,ןּוהיָכימ טמענ :טנָאזעג לארׂשי ןּופ ךלמ רעד טָאה** |

 ּוצ ןּוא ,טָאטש רעד ןּופ רַאה םעד ןֹומָא ּוצ ּפָא םיא טיג ןּוא
 טגָאזעג טָאה ױזַא :ןגָאז טלָאז ריא ןּוא ,ןּוז סכלמ םעד ׁשֶאֹוי !
 ןּוא ,שינעקנעפעג ןיא ןקיזָאדמעד ןײרַא טּוט :ךלמ רעד |
 ךיא ויּב ,רעסַאװ גרַאק ןּוא טיױרּב גרַאק טימ םיא טוייּפש |
 ןרעקמּוא ּביוא :טגָאזעג ּוהיָכיִמ טָאהיי .םולשּב םּוא ךיז רעק |
 ךרּוד טדערעג טינ טָאג טָאה ,םולשּב ןרעקמּוא ךיז ּוטסעװ |
 רעקלעפ ריא ,ּוצ סָאד טרעה :טגָאזעג טָאה רע ןּוא א |
 .עלַא |
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 / ןופ ךלמ רעד טְפָׁשֹוהי ןּוא לארׂשי ןופ ךלמ רעד ןּואי
 רעד ןּוא* .דָעלִגיתֹומָר ןייק ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז הדּוהי
 / ךיז לעװ ךיא :ןטָּפָׁשֹוהְי ּוצ טגָאזעג טָאה לארׂשי ןּופ ךלמ
 . ּוד ןּוא ,המחלמ רעד ןיא ןײננײרַא לעװ ןּוא ,ןלעטשרַאּפ
 : .רעדײלק ענייד גָארט

 / ןּוא ,טלעטשרַאפ ךיז טָאה לארׂשי ןּופ ךלמ רעד ןּוא
 ְׂ .המחלמ רעד ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ןענייז יז

 / טײלטּפױה יד ןלױפַאּב טָאה םֶרַא ןּופ ךלמ רעד ןּוא*י
  המחלמ טינ טלָאז ריא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןגעװטײר ענייז ןּופ
 / לארׂשי ןּופ ךלמ ןטימ רָאנ ,סיורג רעדָא ןיילק טימ ןטלַאה
 . -טײר יד ןּופ טײלטּפױה יד יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא** .ןײלַא
 / זיא סָאד :טגָאזעג יז ןּבָאה ױזַא ,ןטְָפָשֹוהי ןעזעג ןּבָאה ןגעװ
 . טלגנירענמּורַא םיא ןּבָאה יז ןּוא .לארׂשי ןּופ ךלמ רעד
 ןוא ,ןָאטעג ײרשעג ַא טְפָשֹוהי טָאה .ןטלַאה ּוצ המחלמ
 ןּופ ןגיוצעגּפָא יז טָאה טָאג ןּוא ,ןפלָאהעג םיא טָאה הוהי
 . יד ןּופ טײלטּפױה יד יװ ,ןעװעג ויא סע םורָאװ** .םיא
 . ,לארׂשי ןּופ ךלמ רעד טינ זיא סָאד זַא ןעזעג ןּבָאה ןגעװטײר
 : .םיא רעטניה ןּופ ןטערטענּפָא יז ןענייז יװַא

 / רעד ןיא טַאלג ןגיוּב ןייז ןגיוצעגנָא טָאה ןַאמ ַא ןּוא*
 . ןשיװצ לארׂשי ןּופ ךלמ םעד ןפָארטעג טָאה ןּוא ,טלעו
 / טָאה .דלישטסּורּב םעד ןשיװצ ןּוא רעצנַאּפרעטנּוא םעד
  ןּוא ,טנַאה ןיד רעקרַאפ :רעּבײרט םעד ּוצ טגָאזעג רע
 . ןיִּב ךיא םורָאװ ,הנחמ רעד ןּופ ןריפסורַא ךימ טסלָאו
 : .ןרָאװעג טדנּוװרַאפ

 רעד ןּוא ;גָאט םענעי ןיא ןגיטשעג ויא המחלמ יד ןּוא:*
 / םעד ןיא קידנעייטש ןטלַאהענפיוא ךיז טָאה לארׂשי ןּופ ךלמ
 . רעד ןגעקַא ןּוא ;טנװָא ןויּב םימַרַא יד ןגעקטנַא ןגָאװטײר
 ך .ןּברָאטשעג רע זיא גנַאגרעטנואנוז ןּופ טײצ
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 -עגמּוא ךיז טָאה הדּוהי ןּופ ךלמ רעד טָפָׁשֹוהְי ןּוא מל !
 -עגסױרַא םיא זיא: .םִיַלָשּורי ןייק םולשּב םיהַא טרעק

 ןּוא ,רעעז רעד ,ןינָנַח ןּופ ןּוז רעד אּוהְי ןגעקטנַא ןעגנַאג !
 ןפלעה טרָאטעג ּוטסָאה :טָפָׁשֹוהי ךלמ םּוצ טגָאזעג טָאה רע
 ןגעװ ןּופ ןּוא ?טָאג ןּופ םיאנוָׂש יד ןּבָאה ּביל ןּוא ,עשר םעד
 עטּוג רעּבָא* .טָאג רַאפ ןּופ ןרָאצ ַא ריד ףיוא זיא םעד
 יד טמַארעגסיױא טסָאה ּוד סָאװ ,ריד ןיא ךיז ןעניפעג ןכַאז

 ןכּוז ּוצ ץרַאה ןייד טרעקעג ןּוא ,דנַאל ןּופ רעמיוּבנצעג |
 .טאג

 זיא רע רעּבָא .םִיַלָשּורי ןיא ןסעזעג זיא טָפָׁשֹוהי ןּוא*
 ןויּב עַבָׁש-רַאּב ןּופ ,קלָאפ ןשיװצ ןעגנַאגעגסױרַא רעדיװ
 טָאג םעד הוהי ּוצ טרעקעגמּוא ײז טָאה ןּוא ,םירפא גרַאּב
 -כיר טלעטשעגפיוא טָאה רע ןּוא* .ןרעטלע ערעײז ןּופ
 ,הדּוהי ןּופ טעטש עטקיטסעּפַאּב עלַא ןיא ,דנַאל ןיא רעט

 :רעטכיר יד טגָאזעגנָא טָאה רע ןּוא* .טָאטש רַאפ טָאטש |
 ,ריא טּפשמ ןשטנעמ ַא רַאפ טינ םורָאװ ,טּוט ריא סָאװ טעז |

 ַא ןגָאוסױרַא םייּב ךייַא ןּבעל זיא רע ןּוא ,טָאג רַאפ רָאנ
 ;ךייַא ףיוא ןייז טָאג רַאפ ארֹומ יד לָאז ,דנּוצַא ןּואי .טּפשמ
 זיא טָאג רעודנּוא הוהי ייּב םורָאװ ,טּוט ריא סָאװ ְךייַא טיה
 ןעמענ רעדָא ,ןצימע ןעניוש רעדָא ,טכערמּוא ןַײק ָאטינ
 .דחֹוש

 טלעטשעגפיוא טְפָשֹוהי טָאה םִיַלָשּורי ןיא ךיוא ןּואי
 -ָאפ יד ןּופ ןטּפױה יד ןּופ ןּוא ,םינהּכ יד ןּוא םִַיַול יד ןּופ
 רַאפ ןּוא ,טָאג ןּופ םיטּפשמ רַאפ ,לארׂשי ןּופ רעזייהרעט
 .םִיַלָׁשּורי ןייק טרעקענמּוא ךיז ןּבָאה ײז ןּוא .ןכַאוטײרטש
 ךיז ריא טלָאז ױזַא :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןלױפַאּב יז טָאה רע ןּואי
 טימ ןּוא ,טפַאשירטעג טימ ,טָאג רַאפ ארֹומ טימ :ןײנַאּב
 טעװ סָאװ טײרטש רעדעװטעי יב ןּוא* .ןצרַאה ןצנַאג ַא



 ערעײז ןיא ןציז סָאװ רעדירּב ערעיײַא ןּופ ְךייַא רַאפ ןעמּוק
 ,טָאּבעג ןּוא ןעגנּונרעל ןשיװצ ,טּולּב ןּוא טּולּב ןשיװצ ,טעטש
 טינ ךיז ןלָאז ײז ,ןענערָאװ יז ריא טלָאז ,ןצעזעג ןּוא םיקּוח
 ךיַא ףיוא ןרָאצ ַא ןייז לָאז סע זַא ,טָאג ּוצ ןקידלּושרַאפ
 ריא ןּוא ,ןָאט ריא טלָאז יװַא ;רעדירּב ערעײַא ףיוא ןּוא
 רעד ּוהָירַמַא זיא טָא ןּוא: .ןקידלּושרַאפ טינ ךיז טעװ
 ּוהָידַבז ןּוא ,טָאג ןּופ ןכַאז עלַא רַאפ ךייַא רעּביא לודָגןהֹּכ
 .,הדּוהי ןּופ זיוה םעד ןּופ טשריפ רעד ,ןלאֵעָמשִי ןּופ ןּוז רעד

 םִַיַול יד ןענייז סרעעזפיוא ןּוא ;ךלמ ןּופ ןכַאז עלַא רַאפ
 טימ ןייז טעװ טָאג ןּוא ,טּוט ןּוא קרַאטש טײז ;ךייַא רַאפ
 | .ןטּוג םעד
 רעדניק יד ןעמּוקעג ןעניײז ,םעד ךָאנ ןעװעג זיא סע ןּואי ב

 יד ןּופ ײז טימ ןּוא ,ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּוא ,בָאֹומ ןּופ
 ןעמוקעג ןעמ זיא* .המחלמ ףיוא ןטָּפָׁשֹוהי ןגעקַא ,םיִנֹומַע
 ריד ףיוא :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןטָפָשֹוהי טגָאזעגנָא טָאה עמ ןּוא
 ןּוא ,םָרַא ןּופ ,םִי טייז רענעי ןּופ ןֹומה רעסיורג ַא טמּוק
 טָאה* .ידְגְךיִע ויא סָאד ,רֶמָּתְדֹוצְצַח ןיא ןענייז ײז ,עו
 ּוצ םינּפ ןייז טרעקעג טָאה רע ןּוא ,ןגירקעג ארֹומ טָּפָׁשֹוהי
 ץנַאג רעּביא תיִנעָּת ַא ןפורעגסיוא טָאה רע ןּוא ,טָאג ןכּוו
 ײּב ןטעּב ּוצ טלמַאועגניַא ךיז טָאה הדּוהי ןּוא* .הדּוהי
 ּוצ ןעמּוקעג ןעמ זיא הדּוהי ןּופ טעטש עלַא ןּופ ,ָאי ;טָאג
 -נײַא רעד ןיא טלעטשעג ךיז טָאה טְפָׁשֹוהי ןּוא* .טָאג ןכּוו
 רַאפ ,טָאג ןּופ זיוה ןיא ,םִיַלָשּורי ןּוא הדּוהי ןּופ גנּולמַאז
 ןּופ טָאג ּוד הוהי :טנָאזעג טָאה רע ןּוא" ,ףיוה ןעיינ םעד
 ּוד ןּוא ,למיה ןיא טָאג ךָאד טסיּב ּוד ,ןרעטלע ערעזדנוא
 ,רעקלעפ יד ןּופ ןכײרגיניק עלַא רעּביא טסקיטלעװעג
 ריד ןגעקַא ןּוא ,הרּובג ןּוא חֹוּכ זיא טנַאה ןײד ןיא ןּוא
 ךָאד טסָאה ,טָאג רעודנּוא ּודי .ןלעטש ּוצ טינ ךיז זיא
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 ןייד רַאפ ןּופ דנַאל ןקיזָאדמעד ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןּבירטרַאּפ !
 ןעמָאז םעד ּוצ ןּבעגעגקעװַא סע טסָאה ןּוא ,לארׂשי קלָאפ !

 ןענייז יז ןּוא* .קיּבײא ףיוא ,רעּבָאהּביל ןיײד םהרבַא ןּופ
 םּוטקילײה ַא ןענירד טיוּבעג ריד ןּבָאה ןּוא ,ןענירד ןסעזעג !

 זדנּוא ףיוא ןעמּוק טעװ סע זַא" :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןעמָאנ ןייד ּוצ
 רעדָא ,הפנמ ַא רעדָא ,טּפשמ ַא ,דרעװש ַא ,קילגמּוא ןַא
 זיוה ןקיזָאדמעד רַאּפ ןלעטש ךיז רימ ןלעװ ,רעגנּוה ַא
 --זיוה ןקיזָאדמעד ןיא זיא ןעמָאנ ןייד םורָאװ--ריד רַאפ ןּוא
 ּוד ןּוא ,טיונ רעזדנּוא ןיא ריד ּוצ ןעיירש ןלעװ רימ ןּוא
 ןענייז טָא ,דנּוצַא ןּוא* .ןפלעה טסעװ ןּוא ןרעהּוצ טסעװ
 סָאװ ,ריִעֵׂש גרַאּב םעד ןּוא בָאֹומ ןּוא ןֹומַע ןּופ רעדניק יד
 ןענייז יז ןעװ ,ײז ּוצ ןײגנײרַא לארׂשי טוָאלעג טינ טסָאה ּוד
 טרעקענּפָא ךיז ןּבָאה יז טרעיינ ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןעמּוקעג
 -רַאפ טָא ןּואי .טגיליטרַאפ טינ ײז ןּבָאה ןּוא ,ײז ןּופ
 ּברַא ןייד ןּופ ןּבײרטרַאפ זדנּוא ןעמּוק ּוצ ,זדנּוא ײז ןטלעג
 ,רערעזדנּוא טָאג* .ןּברַא טכַאמעג זדנּוא טסָאה ּוד סָאװ
 זיא ודנּוא ןיא םורָאװ ?יײז ףיוא טּפשמ ַא ןָאט טינ ּוטסליװ
 טמּוק סָאװ ןֹומה ןסיורג ןקיזָאדמעד ןגעקַא חֹוּכ ןייק ָאטינ |

 טרעיײנ ,ןָאט ןלָאז רימ סָאװ טינ ןסײװ רימ ןּוא ,זדנּוא ףיוא
 .ןגיוא ערעזדנּוא ןענייז ריד ףיוא

 ךיוא ;טָאג רַאפ ןענַאטשעג ןענייז הדּוהי ץנַאג ןּוא*
 .ןיז ערעײז ןּוא רעּבײװ ערעײז ןּוא רעדניק עניילק ערעײז

 ןופ ןּוז םעד ,ּוהָירַכז ןּופ ןּוז םעד לֵאיזחַי ףיוא זיא'*
 ןּופ ,יִוֵל םעד הֵינַּתַמ ןּופ ןּוז םעד ,לֵאיִעי ןּופ ןּוז םעד ,הָיְנּב
 ןטימ ןיא ,טָאג ןּופ טסײג רעד ןעװעג ,ףָסָא ןּופ רעדניק יד
 ,טמענרַאּפ :טגָאזעג טָאה רע ןּוא* .גנּולמַאזנייַא רעד ןּופ
 :טָפֶׁשֹוהי ךלמ ןּוא ,םִיַלָשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב ןּוא ,הדּוהי ץנַאג
 ןּבָאה ארֹומ טינ טלָאז ריא :טגָאזעג ךייַא ּוצ טָאג טָאה ױזַא
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 / טינ םורָאװ ,ןֹומה ןסיורג ןקיזָאדמעד רַאפ ןטסננַא טינ ןּוא !
  טרעדינ ןגרָאמ .סטָאג רָאנ סָאד ויא המחלמ רעיײַא
 / גנַאופױרַא םעד טימ ףױרַא ןעײג ײז ,טעז ;ײז ףיוא ּפָארַא
 . םעד רַאפ ,לָאט קע ןיא ןפערט ײז טעװ ריא ןּוא ,ץיצ ןּופ
 ןפרַאד לָאמ סָאד טעװ ריא טיניי .לַאּורי ןּופ רּבדמ
 . יד טעז ןּוא ,טײטש ,סיוא ךייַא טלעטש ;ןטלַאה המחלמ
 / טלָאז ריא ;םִיַלָשּורי ןּוא הדּוהי ,ְךייַא טימ טָאג ןּופ העּושִי
 ןעקַא סױרַא טײג ןגרָאמ ,ןטסגנַא טינ ןּוא ןּבָאה ארֹומ טינ
 3 .ךיַא טימ ןייז טעװ טָאג ןּוא ,ײז

 ,דרע רעד ּוצ םינּפ ןטימ טגיינעג ךיז טָפָׁשֹוהי טָאהי*
  ןלַאפעג ןענייז םִיַלָשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןּוא הדּוהי ץנַאג ןּוא
 . רעדניק יד ןּופ םִיַיָול יד ןּוא:? .טָאנ ּוצ ןקּוּב ּוצ ךיז ,טָאג רַאפ
  ןענייז ,םיחרק יד ןּופ רעדניק יד ןּופ ןּוא ,םיתָהק יד ןּופ
  ףיוא לארׂשי ןּופ טָאג םעד הוהי ןּבױל ּוצ ןענַאטשעגפיוא
 .לוק ןכיוה רָאג ַא

 / ןעניז ןּוא ירפ רעד ןיא טרעדעפעג ךיז ןּבָאה ײז ןּואי
 / דסױרַא רעײז ייּב ןּוא ;ַעֹוקּת ןּופ רּבדמ םּוצ ןעגנַאגעגסױרַא
 ךימ טרעה :טנָאזעג טָאה ןּוא ,טלעטשעג ךיז טְפָׁשֹוהְי טָאה ןייג
  הוהי ןיא טּבױלג :םִיַלָׁשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב ןּוא הדּוהי ,ּוצ
 ענייז ןיא טּבױלג ,ײףטלַאהנָא טעװ ריא ןּוא ,טָאג רעײַא
 .ןקילגַאּב טעװ ריא ןּוא ,םיאיבנ

 רע ןּוא ;קלָאפ ןטימ הצע ןַא ןטלַאהעג טָאה רע ןּואיי
 ןיא ּביול ַא ןּבעג ןלָאז סָאװ טָאג ּוצ רענניז טלעטשעג טָאה
 ןּוא ,עטנפָאװַאּב יד רַאפ ןײגסױרַא םייּב ,טײקניש רעקילײה
 .דסח ןייז זיא קיּביײא ףיוא םורָאװ ,טָאג ּוצ קנַאד ַא טיג :ןגָאז
 ןּוא גנַאזעג ַא ןּביױהעגנָא ןּבָאה יז סָאװ טיײצ רעד ןיא ןּואי
 רעדניק יד ףיוא רערעױל טלעטשעג טָאג טָאה ,ּבױל ַא
 ןעמּוקעג ןענייז סָאװ ,ריִעֵׂש גרַאּב םעד ןּוא בָאֹומ ,ןֹומַע ןּופ

 .ּונֵמָאֵתְו -- ּוניִמֲאַה :ליּפשטרָאװ א
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 יד םורָאװ=* .ןרָאװעג ןגָאלשעג ןעניײז ײז ןּוא ;הדּוהי ןייק |
 יד ןגעקַא טלעטשעג ךיז ןּבָאה בָאֹומ ןּוא ןֹומע ןּופ רעדניק
 ;ןגיליטרַאפ ּוצ ןּוא ןטסיװרַאפ ּוצ ,ריִעֵׂש גרַאּב ןּופ רעניוװַאּב

 ,ריִעֵׂש גרַאּב ןּופ רעניֹוװַאּב יד טדנעלרַאפ ןּבָאה יז יו ןּוא |
 .ןרעדנַא םעד רענייא ןעגנערּבּוצמּוא ןפלָאהעג יז ןּבָאה

 רעד ןיא םערּוטכַאװ םעד ּוצ ןעמּוקעג זיא הָדּוהי ןּוא |
 טשרע ,ןֹומה םעד ףיוא טקּוקעגמּוא ךיז ןּבָאה יז ןּוא ,רּבדמ

 ןענורטנַא טינ זיא רענייק ןּוא ,דרע רעד ףיוא םירָנּפ ןגיל יז |
 ּוצ ןעמּוקעג ןעניײז קלָאפ ןייז ןּוא טָּפְׁשֹוהְי ןּוא* .ןרָאװעג
 ךס ַא יז יב ןענופעג ןּבָאה יז ןּוא ,ּבױרקַאז רעײז ןּביױר
 ּוצ ןּבָאה יז ןּוא ,ןכַאז ערעײט טימ םירנּפ יא געמרַאפ יא
 ;ןגָארט טנעקעג טינ רעמ ןּבָאה ײז ויּב ,ךיז רַאפ ןעמּונעג
 ,ּבױרקַאז םעד געט ײרד ןּביױר ןיא ןטלַאהעג ןּבָאה יז ןּוא
 ןּבָאה גָאט ןטריפ ןפיוא ןּוא= .ליפ ןעװעג זיא רע םורָאװ
 ןּבָאה ןטרָאד םורָאװ ,הָכָרּב לָאט ןיא טלמַאזעגנײַא ךיז יז
 ןעמָאנ םעד ןעמ טפּור םּורד ;טָאג ּוצ הכרּב ַא טכַאמעג ײז
 ןואי .טנייה ףיוא ויּב הָכָרֹּב לָאט רעד טרָא םענעי ןּופ
 סיורַאפ ײז טָּפָׁשֹוהי ןּוא םִיַלָשּורי ןּוא הדּוהי ןּופ רענעמ עלַא
 ,דיירפ טימ םִיַלָׁשּורי ןייק ןיײגּוצקירּוצ טרעקעגמּוא ךיז ןּבָאה
 .טניפ ערעײז רעּביא טײרפרעד יז טָאה טָאג םורָאװ
 טימ ןּוא ןרַאטיג טימ םִיַלָשּורי ןייק ןעמּוקעג ןעניײז ײז ןּוא*
 דחּפ ַא ןּוא** .טָאג ןּופ זיוה םּוצ ןטײמּורט טימ ןּוא ןפרַאה
 .ןעװ ,רעדנעל יד ןּופ תוכּולמ יד ףיוא ןעװעג זיא טָאג ןּופ
 יד טימ ןטלַאהעג המחלמ טָאה הוהי זַא טרעהעג ןּבָאה ַײז
 קיאּור ןעװעג זיא הכּולמ סטָפָׁשֹוהְי ןּוא* .לארׂשי ןּופ טנייפ
 .םּורַא דנּור ןּופ טּורַאּב םיא טָאה טָאג ןייז םורָאװ

 ןּוא ףניפ ;הדּוהי רעּביא טגיניקעג טָאה טָפָׁשֹוהי ןּואי
 ,ךלמ ןרָאװעג זיא רע זַא ןעװעג טלַא רע זיא רָאי קיסיירד
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 .םִיַלָׁשּורי ןיא טגיניקעג רע טָאה רָאי קיצנַאװצ ןּוא ףניפ ןּוא
 / -כָאט יד הֶבּווַע ןעװעג זיא רעטּומ ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא
 .ןיחלָש ןּופ רעט

 רעטָאפ ןייז ןּופ געװ םעד ןיא ןעגנַאגעג זיא רע ןּואי
 סָאװ ןָאט ּוצ-ןּופרעד טרעקעגּפָא טינ ךיז טָאה ןּוא-ןָאסָא
 תומָּב יד רָאנ=* .טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא קיטרַאפטכער זיא
 ץלַא ךָאנ טָאה קלָאפ סָאד ןּוא ,ןרָאװעג ןָאטעגּפָא טינ ןענייז
 .ןרעטלע ערעיײז ןּופ טָאג םעד ּוצ ץרַאה רעײז טרעקעג טינ

 עטשרע יד ,ןטֵפָשֹוהי ןגעװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא**
 ןופ רעטרעוװ יד ןיא ןּבירשַאּב ןענייז יז ,עטצעל יד יװ ױזַא
 יד ןּופ ְךּוּב ןיא ןײרַא זיא סָאװ ,ןינָנַח ןּופ ןּוז םעד אּוהַי
 .לארׂשי ןּופ םיכלמ

 ךיז הדּוהי ןּופ ךלמ רעד טְפָשֹוהי טָאה םעד ךָאנ ןּוא**
 טָאה סָאװ ,לארׂשי ןּופ ךלמ םעד הָיזַחַא טימ טרבחעגפיונּוצ
 ,ךיז ּוצ טרבחעגּוצ םיא טָאה רע ןּוא* .סטכעלש ןָאטעג
 -עג ןּבָאה יז ןּוא ;שישרַּת ןייק ןייג ּוצ ףיוא ןפיש ןכַאמ ּוצ
 ןּופ ןּוז רעד רֶזָעילֶא טָאה* .רֶבְנְדֹויצע ןיא ןפיש טכַאמ
 ּוצ ױזַא ,ןטְפָׁשֹוהי ףיוא טגָאזעג תואיבנ הָׁשֵרָמ ןּופ ןּוהָוָדֹוד
 טעװ ,ןּוהָיזַחַא טימ טרבחענפיונּוצ ךיז טסָאה ּוד לײװ :ןגָאז
 ןכָארּבעצ ןעניײז ןפיש יד ןּוא .טעּברַא ענייד ןכערּבעצ טָאג
 .שישרַּת ןייק ןייג טנעקעג טינ ןּבָאה יז ןּוא ,ןרָאװעג

 ,ןרעטלע ענייז טימ טגײלעג ךיז טָאה טָפָשֹוהי ןואי אר
 ןּוא ;טָאטש-סדוד ןיא ןרָאװעג ןּבָארנַאּב זיא רע ןּוא

 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא םֶרֹוהי ןּוז ןייז
 ,הָירַוַע :ןיז סטָּפָׁשּוהי ,רעדירּב טַאהעג טָאה רע ןּואי

 ;ּוהָיטַפש ןּוא ,לֵאָכימ ןּוא ,ּוהָירַזַע ןּוא ,ּוהָירַכז ןּוא ,לָאיחי ןּוא
 .לארׂשי ןּופ ךלמ םעד טָּפָׁשֹוהי ןּופ ןיז ןעװעג ןענייז עלַא יד
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 -ליז ןּופ תונּתמ עסיורג ןּבעגעג ײז טָאה רעטָאפ רעײז ןּואי
 ןיא טעטשגנוטסעפ טימ ,ןכַאז ערעײט ןּוא דלָאג ןּוא רעּב
 םורָאװ ,ןעמָרֹוהי ןּבעגעג רע טָאה הכולמ יד רעּבָא .הדּוהי
 -עגפיוא זיא םָרֹוהי יװ ןּוא* .רוָכּב רעד ןעװעג זיא רע

 -סעפַאּב ךיז טָאה ןּוא ,הכולמ סרעטָאפ ןייז ףיוא ןענַאטש
 ןטימ רעדירּב ענייז עלַא טעגרהעג רע טָאה ױזַא ,טקיט
 .לארׂשי ןּופ ןרַאה יד ןּופ ךיוא ןּוא ,דרעװש

 רע זַא ,ןעװעג טלַא םֶרֹוהְי זיא רָאי קיסיירד ןּוא ײװצ
 ןיא טגיניקעג רע טָאה רָאי טכַא ןּוא ,ךלמ ןרָאװעג זיא
 םיכלמ יד ןּופ געו םעד ןיא ןעגנַאגעג זיא רע ןּוא* .םִיַלָשּורי
 ;ןָאטעג טָאה בָאְחַא ןּופ זיױה סָאד יװ ױזַא ,לארׂשי ןּופ
 ;בײװ ַא רַאפ רעטכָאט סבָאחַא טַאהעג טָאה רע םורָאװ
 .טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּוא
 ןּופ זיוה סָאד ןעגנערּבמּוא טלָאװעג טינ טָאה טָאג רעּבָאי
 ,ןדוד טימ ןסָאלשעג טָאה רע סָאװ דנּוּב םעד ןגעוו ןּופ ,דוד
 עניז ןּוא םיא ןּבעג ּוצ ,טגָאזעגּוצ םיא טָאה רע יװ ױזַא ןּוא

 .געט עלַא טכיל ַא רעדניק !
 רעד רעטנוא ןּופ ןלַאפעגּפָא םֹודָא זיא געט ענייז ןיא |
 .ךלמ ַא ךיז רעּביא טכַאמעג ןּבָאה ײז ןּוא ,הדּוהי ןּופ טנַאה |
 ,טײלטּפױה ענייז טימ ןעגנַאגעגרעּבירַא זיא םֶרֹוהְי ןּואי |

 ײּב ןענַאטשענפיוא זיא רע ןּוא ;םיא טימ ןגעװטײר עלַא ןּוא
 -עגמּורַא ןּבָאה סָאװ םימֹודָא יד ןגָאלשעג טָאה ןּוא ,טכַאנ
 .ןגעװטײר יד ןּופ טײלטּפױה יד ןּוא םיא טלנניר

 ןּופ טנַאה רעד רעטנּוא ןּופ ןלַאפעגּפָא םֹודֶא זיא ױזַא*
 יא רעד ןיא לָאמסנעד .גָאט ןקיטנײה ףיוא ויּב הדּוהי
 ;טנַאה ןייז רעטנּוא ןּופ הָנבִל ןלַאפעגּפָא זיא טייצ רענעג
 .ןרעטלע ערעיײז ןּופ רַאה םעד טָאג ןזָאלרַאפ טָאה רע לײװ
 ,הדּוהי ןּופ גרעּב יד ףיוא תומָּב טכַאמעג ךיוא טָאה רע
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 / ,םִיַלָשּוריןּופ רעניֹוװַאּב יד ןסַאל עגסיוא טכַאמעג טָאה רע ןּוא
 / םעד והָילֵא ןופ ץפירשעג ַא םיא ּוצ ןעמּוקעג זיאי* ? .הדּוהי טריפענּפָארַא טָאה ןּוא
 / ןּופ רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,איבנ
 . ןעננַאגעג טינ טסיּב ּוד סָאװ רַאפרעד :ןדוד רעטָאפ ןייד
 / טכַאמענ טסָאה ןּוא ,לארׂשי ןּופ םיכלמ יד ןּופ געװ םעד / ןיא ןעננַאגעג טסיּב ּוד טרעיינ* ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ָאסָא - ןּופ ןגעו יד ןיא ןּוא ,ןטְפָשֹוהי רעטָאפ ןײד ןּופ ןגעװ יד ןיא
 / יװ יװַא ,םִיַלָשּורי ןּופ רעניוװַאּב יד ןּוא הדּוהי ןסַאלעגסױא
 ןּוא ,ןסַאלעגסױא טכַאמעג ײז טָאה בָאְחַא ןּופ זיוה סָאד
 / סרעטָאפ ןייד ןּופ רעדירּב ענד טעגרהעג ךיוא טסָאה
 - טָאג טעװ ,עז* ,ריד ןּופ רעסעּב ןעװעג ןענייז סָאװ ,זיוה
 ענייד ןוא ,קלָאפ ןייד נָאלּפ רעסיורג ַא טימ ןגָאלּפ דנּוצַא
  ןּוא* .געמרַאפ ןצנַאג ןייד ןּוא ,רעּבײװ ענײד ןּוא ,רעדניק
 ענײד ןיא טפַאשקנַארק ַא ןּופ קנערק סיורג ןיא ןייז טסעװ ּוד
 . רעד ןּופ ןכירקסױרַא ןלעװ םירעדעג ענייד זיּב ,םירעדעג
 .געט ךָאנ געט קנערק

 טסייג םעד ןעמֶרֹוהי ףוא טקעװרעד טָאה טָאג ןּואי*
 .םישּוּכ יד ןּבעל סָאװ רעּבַארַא יד ןּופ ןּוא ,םיּתשִלּפ יד ןּופ
 ךיז ןּבָאה ןּוא ,הדּוהי ףיוא ןעגנַאגעגפױרַא ןעניײז ײז ןּואי
 ןצנַאג םעד ןעגנַאפעג ןּבָאה ןּוא ,ריא ןיא ןכָארּבעגנײרַא
 ךיוא ןּוא ,זיוה סכלמ ןיא ןענּופעג ךיז טָאה סָאװ געמרַאפ
 ןּבילּבעגרעּביא טינ זיא םיא ןּוא ,רעּבײװ ענייז ןּוא ןיז עניז
 ןּוא* .ןיז ענייז ןּופ רעטסגניא רעד זָחָאֹוהְי ץּוחַא ,ןּוז ןייק
 -עדענ ענייז ןיא טגָאלּפעג טָאג םיא טָאה ןעמעלַא םעד ךָאנ
 ןעװעג ויא סע ןּואי .ןליײהוצסיוא טינ קנערק ַא טימ םיר
 ןעװעג זיא רָאי ײװצ ןּופ ףוָס רעד תעּב-געט ןּוא געט ךָאנ
 ןייז ןּופ ןכָארקעגסױרַא םירעדעג יד םיא ןענײז ,רעּבירַא
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 עמ ןּוא ;ןקָאטײװ עזייּב ןיא ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא ;קנערק'
 -רַאפ יד יװ ױזַא גנּונערּברַאפ ַא םיא ךָאנ טכַאמעג טינ טָאה|
 .ןרעטלע ענייז ןּופ גנונערּב

 זיא רע וַא ,ןעװעג טלַא רע זיא רָאי קיסיײרד ןּוא ײװצי
 ;םִיַלָשּורי ןיא טגיניקעג רע טָאה רָאי טכַא ןּוא ,ךלמ ןרָאװעג !
 ןיא ןּבָארנַאּב םיא טָאה עמ ןּוא ;תחנ ןָא קעװַא זיא רע ןּוא !
 .םיכלמ יד ןּופ םירבק יד ןיא טינ רעּבָא ,טָאטש-סדוד |

 רַאפ טכַאמעג ןּבָאה םִיַלָשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןּוא: בכ -
 םורָאװ ,ןּוז ןטסנניא ןייז ,ּוהָיזַחַא טרָא ןייז ףיוא ךלמ ַא :

 זיא סָאװ עדנַאֿב יד טעגרהעגסיוא טָאה ערעטלע עלַא
 ּוהָיזַחַא זיא יװַא .רעגַאל ןיא רעּבַארַא יד טימ ןעמּוקעג |
 .ךלמ ןרָאװעג ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד םֶרֹוהְי ןּוּפ ןּוז רעד |

 זיא רע זַא ,ןעװעג טלַא ּוהָיזַחַא זיא רָאי קיצרעפ ןּוא ײװצי
 .םִיַלָׁשּורי ןיא טגיניקעג רע טָאה ראי ןייא ןּוא ,ךלמ ןרָאװעג !

 -כָאט יד ּוהָילַתַע ןעװעג זיא רעטּומ ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא
 : .ןיִרמֶע ןּופ רעט

 ,זיוה סבָאחַא ןּופ ןגעװ יד ןיא ןעגנַאגעג זיא ךיוא רע* |
 ּוצ ףיוא ןרעּבעג-הצע ןייז ןעװעג זיא רעטּומ ןייז םורָאװ |

 ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּוא* .סטכעלש ןָאט
 ײז םורָאװ ,בָאְחַא ןּופ זיוה סָאד יװ ױזַא ,טָאג ןּופ ןגיוא יד

 ןייז ּוצ ,טיוט סרעטָאפ ןייז ךָאנ םיצעֹוי ענייז ןעוװעג ןענַיז |
 ןּוא ,הצע רעײז ןיא ןעגנַאגעג ךיוא זיא רע" .גנַאגרעטנּוא
 ןּופ ךלמ םעד ,ןבָאחַא ןּופ ןּוז םעד םֶרֹוהי טימ קעװַא זיא
 ןיא םֶרַא ןּופ ךלמ םעד לֵאָזַח ןגעקַא המחלמ ףיוא ,לארׂשי
 .ןעמָרֹי טדנוװרַאפ ןּבָאה םימַרַא יד ןּוא .;דָעלַניתֹומָר
 לאֶעְרזִי ןיא ןלײה ּוצ ךיז טרעקעגמּוא ךיז טָאה רע ןּואי
 ןעװ ,הָמָר ןיא טדנוװרַאפ םיא טָאה עמ סָאװ ןדנּוװ יד ןֹופ
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 - .םרַא ןּופ ךלמ םעד לֵאְנַח טימ ןטלַאהעג המחלמ טָאה רע
 4 ,הדּוהי ןּופ ךלמ רעד ,ןעמרֹוהי ןּופ ןּוז רעד ּוהָירַוַע ןּוא
 . ןבָאחַא ןּופ ןּוז םעד םֶרֹוהְי ןעז ּוצ טרעדינעגּפָארַא טָאה
 4 .קנַארק ןעװעג זיא רע ןעװ ,לאָעְרזִי ןיא

 רע וַא-טָאג ןּופ ןעװעג זיא ןּוהָיזַחַא ןּופ הלּפמ יד ןּואי
 / רע ויא ,ןעמּוקעג יא רע זַא םורָאװ ;ןעמֶרֹוי ּוצ ןעמּוק לָאז
 . ;ןישמַנ ןופ ןּוז םעד אּוהְי ּוצ ןעמֶרֹוהי טימ ןעגנַאגעגסױרַא
 / זיוה סָאד ןדיײנשרַאפ ּוצ ידּכ ,טּבלַאועג םיא טָאה טָאג סָאװ
 -עגּפָא ךיז טָאה אּוהְי יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא* .בָאְחַא ןּופ
 . יד ןפָארטעג רע טָאה ,בָאְחַא ןּופ זיױה םעד טימ טנכער
 / סָאװ ,רעדירּב סּוהָיזַחַא ןּופ ןיז יד ןּוא ,הדּוהי ןּופ ןרַאה
 / ןּואפ .טעגרהעג יז טָאה רע ןּוא ,ןּוהָיזַחַא יב טנידעג ןּבָאה
 / יװ טּפַאכעג םיא טָאה עמ ןּוא ,ןּוהָיוַחַא טכּוזעג טָאה רע
 / םיא טָאה עמ ןּוא ,ןֹורמֹוׁש ןיא ןטלַאהַאּב ןעװעג זיא רע
 / ײז ןּוא .טײטעג םיא טָאה עמ ןּוא ,ןאּוהַי ּוצ טכַארּבעג
 / רעד ויא רע :טגָאזעג ןּבָאה יז םורָאװ ,ןּבָארגַאּב םיא ןּבָאה
 / ןצנַאג ןייז טימ טָאג טכּוזעג טָאה סָאװ ,ןטָפָשֹוהְי ןּופ ןּוז
 / סע רעװ זיוה סּוהָיזַחַא ןּופ ןעװעג טינ זיא סע ןּוא .ןצרַאה
 .הכּולמ יד ןטלַאהּוצנָא חֹוּכ ןּבָאה לָאז

 זַא ןעזעג טָאה ןּוהָיזַחַא ןּופ רעטּומ יד ּוהָילַתַע יו ןּואיי
 -עגמּוא טָאה ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא יז זיא ,טיוט זיא ןּוז ריא
 ןּופ זיוה םעד ןּופ םַאטשּפָא ןכַאלגיניק ןצנַאג םעד טכַארּב
 -עג ךלמ םעד ןּופ רעטכָאט יד תַעבַׁשֹוהי טָאה" .הדּוהי
 -עגסױרַא םיא טָאה ןּוא ,ןּוהָיוַחַא ןּופ .ןּוז םעד שֵאֹוי ןעמּונ
 טײטעג טלָאזעג ןּבָאה סָאװ ןיז סכלמ םעד ןשיװצ ןּופ טעבנג
 ַא ןיא טכַארּבעגנײרַא םַא ןייז ןּוא םיא טָאה ןּוא ,ןרעװ
 ךלמ םעד ןּופ רעטכָאט יד תַעבַׁשֹוהי ןּוא .רעמַאקּפָאלש
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 ןעװעג זיא יז םורָאװ-ןהֹּכ םעד עֶדָיֹוהי ןּופ ּבײװ יד ,םֶרֹוהְיי
 ,ןּוהָילַתַע ןּופ ןטלַאהַאּב םיא טָאה--ןּוהָיזַחַא ןּופ רעטסעוװש יד !

 ןטלַאהַאּב ןעװעג זיא רע ןּוא= .טײטעג טינ םיא טָאה יז ןּוא
 "עג טָאה ּוהָילַתַע ןּוא .רָאי סקעז טָאג ןּופ זיוה ןיא ײז יב !

 .דנַאל ןרעּביא טגיניק
 ,טקרַאטשעג עֶדָיֹוהי ךיז טָאה רָאי ןטעּביז ןפיוא ןּואי גר

 -נּוה יד ןּופ טײלטּפױה יד ןעמּונעגנײרַא טָאה רע ןּוא
 ןּוז םעד לאֵעָמׁשִי ןּוא ,ןעמָחֹורי ןּופ ןּוז םעד הָירַזַע ,ןטרעד
 ּוהָיֵׂשֲעַמ ןּוא ,ןדֵבֹוע ןּופ ןּוז םעד ּוהָירַנַע ןּוא ,ןענְנָחֹוהי ןּופ !
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 טימ ,ןירכִז ןּופ ןּוז םעד טְפָשילֶא ןּוא ,ןּוהָיְדַע ןּופ ןּוז םעד
 ,הדּוהי ןיא ןעגנַאנעגמּורַא ןענייז ײז ןּוא* .דנּוּב ַא ןיא ךיז
 ,הדּוהי ןּופ טעטש עלַא ןּופ םִיַיַול יד טלמַאזעגנייַא ןּבָאה ןּוא
 יז ייֵז ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעזיײהרעטָאפ יד ןּופ ןטּפיױה יד ןּוא
 גנולמַאזניַא עצנַאג יד ןּוא* .םִיַלָשּורי ןייק ןעמּוקעג ןענ
 רע ןּוא ;טָאג ןּופ זיוה ןיא ךלמ ןטימ דנוּב ַא ןסָאלשעג טָאה
 ױזַא ,ןגיניק ךלמ ןּופ ןּוז רעד לָאז ,טָא :טנָאזעג יז ּוצ טָאה
 יד ויא סָאד* .ןדוד ןּופ ןיז יד ןגעװ טדערעג טָאה טָאג יװ |

 ןעמּוק סָאװ יד ,ךייַא ןּופ לטירד ַא :ןָאט טלָאז ריא סָאװ ךַאז
 רַאפ ןייז ןלָאז ,םַײַול יד ןּופ ןּוא םינהֹּכ יד ןּופ ,תּבש ןײרַא !
 סכלמ ןיא ךייַא ןּופ לטירד ַא ןּוא* ;ןלעוװש יד ייּב טײלרעױט |
 עצנַאג סָאד ןּוא ;רעױטטנּורג םעד ןיא לטירד ַא ןּוא ,זיוה !

 רענייק ןּוא" .זיוה סטָאנ ןּופ ןפיוה יד ןיא ןייז לָאז קלָאּפ
 ןּוא ,םינהֹּכ יד רָאנ ,טָאג ןּופ זיוה ןיא ןעמּוקנײרַא טינ לָאז !

 םורָאװ ,ןעמּוקנײרַא ןגעמ יז ;םִַײול יד ןּופ ןענידַאּב סָאװ יד
 ןטיהּפָא לָאז קלָאפ עצנַאג סָאד רעּבָא .קילײה ןענַײז יז |
 ןעלגנירמּורַא ןלָאז םִַײול יד ןּואי .טָאג ןּופ גנּוטיהּפָא יד |
 ןייז ןיא ןפַאװ ענייז טימ רעכַאלטיא ,םּורַא דנּור ךלמ םעד |
 טײטעג לָאז ,זיוה ןיא ןײרַא טמּוק סָאװ רעד ןּוא ;טנַאה |
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 'יב ןּוא ןײגנײרַא ןייז יב ; ךלמ םעד טימ טיײז ןּוא .ןרעװ
 | א סױרַא ןייז

 ץלַא יװ ױזַא ןָאטעג הדּוהי ץנַאנ ןּוא םַײַול יד ןּבָאהי
 כַארּבעג ןּבָאה ַײז ןּוא ,ןלִיוּפַאּב טָאה ןהֹּכ רעד טוי סָאװ
 ,טימ ,תּבש ןַײרַא ןעמּוק סָאװ יד ,ןשטנעמ ענייז רעכַאלטיא
 ,טָאה ןהֹּכ רעד עֶדָיֹוהי םורָאװ ,תּבש סױרַא ןעײג סָאװ יד
 .ןהֹּכ רעד עַדָיֹוהי ןּוא* .ןעננּולײטּפָא יד טוָאלענקעװַא טינ
 / ןויּפש יד ןטרעדנּוה יד ןּופ טײלטּפױה יד ןּבענעג טָאה
 סָאװ ,דוד ךלמ םעד ןּופ ןדליש יד ןּוא סרעצנַאּפ יד ןּוא
 .סָאד טלעטשענסיוא טָאה רע ןּוא* .טָאג ןּופ זױה ןיא
 . ןּופ ,טנַאה יז ןיא ןפַאװ ןיז טימ ןכַאלטיא ,קלָאפ עצנַאג
 . ,זיױה ןּופ טייז רעקניל רעד ויּב זיוה ןּופ טײז רעטכער רעד
 ןּוא* .םּורַא דנּור ךלמ ןּבעל ,זיוה םייּב ןּוא חַּבומ םייּב
  ןָאטעננָא ןּבָאה ןּוא ,ןּוז סכלמ םעד טריפעגסױרַא ןּבָאה ײז
 .ןּבָאה ןּוא ,סנכַײצ !עכַאלגיניקו יד ןּוא ןיורק יד םיא ףיוא
 ןּבָאה ןיז ענייז ןּוא עֶדָיֹוהי ןּוא ;ךלמ ַא רַאפ טכַאמעג םיא
 / .ךלמ רעד לָאז ןּבעל :טגָאזעג ןּבָאה יז ןּוא ,טּבלַאזעג םיא

 . קלָאפ םעד ןּופ לוק םעד טרעהעג טָאה ּוהָילַתַע ןּואיי
 .םּוצ ןעמּוקעג זיא יז ןּוא ,ךלמ םעד טּבױל ןּוא טפיול סָאװ
 רעד טשרע ,ןעזענ טָאה יז ןּוא:* .זיוה סטָאג ןיא קלָאפ
 . ןּוא ןרַאה יד ןּוא ,גנַאגנײַא ןיא המיּב ןײז ףיוא טייטש ךלמ
 / ןופ קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ,ךלמ ןּבעל סרערעטײמּורט יד
  סרענניז יד ןּוא ,ןטײמּורט ןיא טזָאלּב ןּוא ךיז טַײרפ דנַאל
 ּוהָילַתַע טָאה ;גנַאזעגּבױל םעד ןָא ןריפ סָאװ רָמָזיַלּכ טימ
 . !טנּוּב ַא !טנּוּב ַא :טגָאזעג טָאה ןּוא ,רעדײלק עריא ןסירעצ

 / יד ןּופ טײלטּפױה יד טריפעגסורַא עֶדָיֹוהי טָאה*
 . *ענ ײז ּוצ טָאה רע ןּוא ,ליח ןּופ רעעופיוא יד ,ןטרעדנּוה
 / סָאװ רעד ןּוא ,ןעײר יד ןּופ קינײװעניא סױרַא יז טריפ :טגָאז
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 םורָאװ .דרעװש ןטימ ןרעװ טײטעג לָאז ,ךָאנ ריא טַײג
 ןופ זיוה ןיא ןטיײט טינ יז טלָאז ריא :טנָאזעג טָאה ןהֹּכ רעד
 .טָאג)
 -נײרַא זיא יז ןּוא ,טרָא ריא רַאפ טכַאמעג ײז ןּבָאה= = |
 סכלמ ןיא רעיוטדרעפ ןּופ גנַאגניַא םעד ךרּוד ןעגנַאגעג !
 .טײטעג ןטרָאד יז ןּבָאה ײז ןּוא ;זיוה

 ןּוא םיא ןשיװצ דנּוּב ַא ןסָאלשעג טָאה עֶדָיֹוהי ןּוא:*
 קלָאפ םּוצ ןייז ּוצ ,ךלמ ןשיװצ ןּוא קלָאפ ןצנַאג םעד ןשיװצ !
 ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא* .הוהי ןּופ !
 תוחּבומ ענייז ןּוא ,ןפרָאװעגנײַא סע ןּבָאה ןּוא ,לֵעַּב ןּופ זיוה !
 ןהֹּכ םעד ןֵּתַמ ןּוא ,ןכָארּבעצ ײז ןּבָאה רעדליּב ענייז ןּוא !
 .תוחּבומ יד רַאפ טעגרהעג ײז ןּבָאה לַעַּב ןּופ !
 זיוה סטָאג ןּופ גנואעזפיוא יד ןּבעגעג טָאה עֶדָיֹוהי ןּוא= = |

 טָאה דוד סָאװ ,יִוֵל טבש ןּופ םינהֹּכ יד ןּופ טנַאה רעד ןיא
 יד ןעגנערּבוצפיוא ,טָאג ןּופ זיוה םעד רעּביא טלײטעגנײַא !
 ןיא ןּבירשעג טייטש סע יװ ױזַא ,טָאג ןּופ רעפּפָאדנַארּב !

 לעטשנײַא םעד טול גנַאזעג טימ ןּוא ,החמׂש טימ ,השמ-תרֹוּת
 יד ײּב טײלרעױט יד טלעטשעג טָאה רע ןּוא* .ןדוד ןּופ
 רעסָאװ ןּופ ןײרמּוא זיא סָאװ רעד זַא ,זיוה סטָאג ןּופ ןרעיוט

 ןעמּונעג טָאה רע ןּוא* .ןעמּוקנײרַא טינ לָאז ,ךַאז זיא סע !
 ןּוא ,טײל עסיורג יד ןּוא ,ןטרעדנּוה יד ןּופ טײלטּפױה יד !

 קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ,קלָאפ םעד רעּביא רעקיטלעװעג יד
 סטָאג ןּופ ךלמ םעד טכַארּבעגּפָארַא טָאה ןּוא ,דנַאל ןּופ |
 ןטשרעּביױא םעד ךרּוד ןעגנַאגעגנײרַא ןענייז יז ןּוא ,זיוה |

 ךלמ םעד טצעועגפיורַא ןּבָאה ןּוא ,זיוה סכלמ ןיא רעיוט
 קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא** .הכּולמ ןּופ ןָארט םעד ףיוא -

 ןוא .קיאּור ןעװעג זיא טָאטש יד ןּוא ,טײרּפעג ךיז טָאה
 .דרעװש ןטימ טײטעג ײז ןּבָאה ןּוהָילַּתַע |
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 . ןרָאװעג זיא רע וַא ,ןעװעג טלַא שָאֹוי זיא רָאי ןּביזז ךכ
 .םִיַלָשּורי ןיא טגיניקעג רע טָאה רָאי קיצרעפ ןּוא ,ךלמ

 רַאּב ןּופ הָיבִצ ןעװעג זיא רעטּומ ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא

 .עַבָש
 יד ןיא קיטרַאפטכער זיא סָאװ ןָאטעג טָאה שָאֹוי ןּואי

 עֶדָיֹוהי ןּוא* .ןהֹּכ םעד עֶדָיֹוהי ןּופ געט עלַא טָאג ןּופ ןגיוא
 ןרָאּבעג טָאה רע ןּוא ;רעּבײװ ײװצ ןעמּונעג םיא רַאפ טָאה
 .רעטכעט ןּוא ןיז

 ןיא טַאהעג שָאֹוי טָאה ,םעד ךָאנ ןעװעג זיא סע ןּואּי
 -נײַא טָאה רע ןּוא* .טָאג ןּופ זיוה סָאד ןעײנַאּב ּוצ ןצרַאה
 :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןּוא ,םַײױל יד ןּוא םינהֹּכ יד טלמַאזעג
 ןופ ףיוא טּבײלק ןּוא ,הדּוהי ןּופ טעטש יד ּוצ סױרַא טײג
 רעייַא ןּופ ויוה סָאד ןטכיררַאפ ּוצ ףיוא טלעג לארׂשי ץנַאג
 רעד ןגעװ ןלײַא ךייַא טלָאז ריא ןּוא ;רָאי ּוצ רָאי ןּופ טָאג
 רעד טָאה' .טלײַאעג טינ ךיז ןּבָאה םִַיַול יד רעּבָא .ךַאז
 :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,טּפױה םעד עֶדָיֹוהְי ןפּורעג ךלמ
 ןעגנערּב ּוצ ,םִָיול יד ןּופ טננַאלרַאפ טינ ּוטסָאה סָאװרַאפ
 ,טָאג ןּופ טכענק םעד השמ ןּופ ןטגײלעגפױרַאז ּבָאגּפָא יד
 טלעצעג םעד רַאפ ,לארׂשי ןּופ גנולמַאזניַא רעד ןּופ ןּוא
 ןּבָאה ןיז עריא ,תַעַשרַמ יד ּוהָילַתַע םורָאװי ?ץעזעג ןּופ
 עטקילײהעג עלַא ךיוא ןּוא ,טָאג ןּופ זיוה סָאד ןכָארּבעצ
 .רעטעגילַעַּב יד רַאפ ןָאטרַאפ ײז ןּבָאה זיוה סטָאנ ןּופ ןכַאז

 ַא טכַאמעג טָאה עמ ןּוא ,ןסײהעג טָאה ךלמ רעד ןּואי
 סטָאג ןּופ רעיוט םייּב טלעטשעגקעװַא םיא ןּוא ,ןטסַאק
 ןַא טוָאלעגסױרַא טָאה עמ ןּואי .קינײװנסױא ןּופ זיוה
 ּבָאנּפָא יד ןעגנערּב ּוצ ,םִיַלָשּורי ןיא ןּוא הדּוהי ןיא ףּורסיוא
 לארׂשי ףיוא טָאג ןּופ טכענק םעד השמ ןּופ ןטגײלעגפױרַאנ
 ןּבָאה קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ןרַאה עלַא ןּואי .רּבדמ ןיא
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 ןפרָאװעגנײרַא ןּוא טכַארּבעג ןּבָאה יז ןּוא ,טיירפעג ךיז
 טגעלפ עמ תעּב ,ןעװעג זיא סע ןּוא*: .לּופ זיּב ןטסַאק ןיא
 רעד ךרּוד ךלמ ןּופ רעעזפיוא יד ּוצ ןטסַאק םעד ןעגנערּב
 ָאד זיא סע זַא ןעועג ןּבָאה יז יװ ןּוא ,םִייַול יד ןּופ טנַאה

 ,ךלמ ןּופ רעּבײרש רעד ןעמּוק טגעלפ יװַא ,טלעג ליפ
 -סיוא ןגעלפ ײז ןּוא ,לודָגןהֹּכ םעד ןּופ רעעזפיוא רעד ןּוא !

 "מּוא םיא ןּוא ןגָארטקעװַא םיא ןּוא ,ןטסַאק םעד ןקידײל
 ,גָאט ןיא גָאט ןָאטעג ײז ןּבָאה ױזַא .טרָא ןייז ףיוא ןרעק
 ךלמ רעד ןּוא* .בורל טלעג טלמַאזעגנָא ןּבָאה יז ןּוא

 רעּביא רעטסניימקרעװ יד ּוצ ןּבעגעג סע ןּבָאה עֶדָיֹוהְי ןּוא !
 -נייטש ןעגנודעג ןּבָאה יז ןּוא ;זױה סטָאג ןּופ טעּברַא רעד
 ,טָאג ןּופ זיוה סָאד ןעײנַאּב ּוצ ,רעטסנײמצלָאה ןּוא רעקעה
 זיוה סָאד ןטכיררַאפ ּוצ ,ןדימשרעּפוק ןּוא דנזייַא ךיוא ןּוא
 יד ןּוא ,טעּברַאעג ןּבָאה סהכָאלמ-לעּב יד ןּוא** .טָאג ןּופ
 ײז ןּוא ,טנַאה רעײז ךרּוד ןרָאװעג טכיררַאפ זיא טעּברַא
 ,דנַאטש ןייז ףיוא טָאג ןּופ זיוה סָאד טלעטשעגקירּוצ ןּבָאה

 ןּבָאה ,טקידנעעג ןּבָאה ײז זַא ןּוא .טקיטסעפַאּב םיא ןּוא |

 ,טלעג טשער םעד ןעֶדָיֹוהי ןּוא ךלמ םעד רַאפ טכַארּבעג יז
 םילּכ ,זיוה סטָאג רַאפ םילּכ טכַאמעג ןּופרעד טָאה עמ ןּוא
 ןּוא ענרעדליג ןּוא ,ןלָאש ןּוא ,ןעגנערּבּפיוא ןּוא ןעניד םּוצ
 -דנַארּב ןעננערּבפיוא טנעלפ עמ ןּוא .םילּכ ענרעּבליז
 .ןעֶדָיֹוהי ןּופ געט עלַא דימּת טָאג ןּופ זיוה ןיא רעפּפָא

 ןּוא ,געט טימ טַאז ןּוא טלַא ןרָאװעג זיא עֶדָיֹוהְי ןּוא;*
 רע זיא רָאי קיסיײרד ןּוא טרעדנּוה ;ןּברָאטשעג זיא רע
 םיא טָאה עמ ןּוא:* .ןּברָאטשעג זיא רע זַא ,ןעװעג טלַא
 טָאה רע לײװ ,םיכלמ יד ןּבעל טָאטשיסדוד ןיא ןּבָארנַאּב
 .זיוה ןייז ןּוא טָאג רַאפ ןּוא ,לארׂשי ןשיװצ סטּוג ןָאטעג

 יד ןעמּוקעג ןענײז ןעֶדִיֹוהי ןּופ טוט םעד ךָאנ ןּואיי
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 .,ךלמ םּוצ טקּוּבעג ךיז ןּבָאה ײז ןּוא ,הדּוהי ןּופ ןרַאה
 . ײז ןּוא;* .ײז ּוצ טרעהעגּוצ ךיז ךלמ רעד טָאה לָאמסנעד
 .ערעײז ןּופ טָאג םעד הוהי ןּופ זיוה סָאד ןוָאלרַאפ ןּבָאה
 / נצעג יד ןּוא ,רעמיוּבנצעג יד טנידעג ןּבָאה יז ןּוא ,ןרעטלע
 .םִיַלָשּורי ןּוא הדּוהי ףיוא ןרָאצ ַא ןעװעג זיא סע ןּוא ,רעדליּב
 רע ןּוא" .רערעײז גנּוקידלּושרַאפ רעקיזָאדרעד רַאפ
 . ןּוא ,טָאג ּוצ ןרעקּוצמּוא יז ,םיאיבנ ײז ּוצ טקישעג טָאה
 / סָאד ןָאטענּוצ טינ ןּבָאה יז רעּבָא ,טנרָאװעג ײז ןּבָאה יז
 1 .רעיוא

 / הָירַכו טדײלקעגנָא טָאה טָאג ןּופ טסײג רעד ןּואי
 / טלעטשעג ךיו טָאה רע ןּוא ,ןהֹּכ םעד עֶדָיֹוהי ןּופ ןּוז םעד
 / טָאג טָאה יװַא :טגָאזעג ײז ּוצ טָאה ןּוא ,קלָאפ םעד רעּביא
 / ,הוהי ןּופ טָאּבעג יד רעּביא ריא טערט סָאװרַאפ :טגָאזעג
 ןזָאלרַאפ טָאה ריא םורָאװ ?ןקילגַאּב טינ טלָאז ריא זַא
  טכַאמעג ײז ןּבָאה" .ןזָאלרַאפ ךייַא טָאה רע ןּוא ,הוהי
 / רענייטש טימ טניײטשרַאפ םיא ןּבָאה ןּוא ,טנּוּב ַא םיא ףיוא
 .זיוה סטָאג ןּופ ףיוה ןיא ,ךלמ ןּופ לעפַאּב םעד ףיוא

  דסח םעד ןָא טכַאדעג טינ טָאה ׁשֶאֹוי ךלמ רעד ןּואי
 . טָאה רע ןּוא ,ןָאטעג םיא טימ טָאה עֶדָיֹוהי רעטָאפ ןייז סָאװ
 . רע טָאה ,ןּברָאטשעג זיא רע זַא ןּוא .ןּוז ןייז טעגרהעג
 .ןענָאמּפױא טעװ ןּוא ןעז טעװ טָאג :טגָאזעג

 -פױרַא זיא ,רָאי ןּופ ײרדמּורַא םייּב ,ןעװעג זיא סע ןּוא*
 ןעמּוקעג ןענײז יז ןּוא ,םֶרַא ןּופ ליח רעד םיא ףיוא ןעננַאגעג
 עלַא טכַארּבענמּוא ןּבָאה ןּוא ,םִיַלָשּורי ןּוא הדּוהי ןייק
 ןצנַאג רעײז ןּוא ,קלָאפ םעד ןשיװצ ןּופ קלָאפ ןּופ ןרַאה
 םנה:+ .קֶׂשֶמרַד ןּופ ךלמ םּוצ טקישעגקעװַא יז ןּבָאה ּביור
 רעּבָא ,ןשטנעמ קיצניװ טימ ןעמּוקעג זיא םָרַא ןּופ ליח רעד
 . ןסיורג ַא רעיײז טנַאה רעיײז ןיא ןּבעגעגרעּביא טָאה טָאג
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 ערעײז ןּופ רַאה םעד טָאג ןזָאלרַאפ ןּבָאה יז לַײװ ,ליח
 ןוא**  .ןשֶאֹוי ףיוא טּפשמ ַא ןָאטעג ןּבָאה יז ןּוא .ןרעטלע

 ןוָאלעג םיא ןּבָאה יז םורָאװ--םיא ןּופ קעװַא ןענייז ײז זַא !
 טנּוּב ַא טכַאמעג טכענק ענייז ןּבָאה-טּפַאשקנַארק סיורג ןיא

 -ןהֹּכ םעד עֶדָיֹוהי ןּופ ןיז יד ןּופ טּולּב םעד רַאפ--םיא ףיוא |
 -עג זיא רע ןּוא ,טעּב ןייז ףיוא טעגרהעג םיא ןּבָאה יז ןּוא
 ,טָאטש-סדוד ןיא ןּבָארגַאּב םיא טָאה עמ ןּוא .ןּברָאטש
 יד ןּופ םירבק יד ןיא ןּבָארנַאּב טינ םיא טָאה עמ רעּבָא
 םעד טכַאמעג ןּבָאה סָאװ יד ןעניײז סָאד ןּוא .םיכלמ
 ןּוא ,תינֹומַע רעד תֶעֹמִׁש ןּופ ןּוז רעד דָבָז :םיא ףיוא טנּוּב
 .תיבָאֹומ רעד תירמִש ןּופ ןּוז רעד דֶבָזֹוהי

 יד ןּוא ,םיא רעּביא תואּובנ ליפ יד ןּוא ,ןיז עניײז ןּואיי
 םעד ןיא ןּבירשַאּב ןענייז ײז ,זיוה סטָאג ןּופ גנוקיטסעּפַאּב
 זיא ּוהָיצַמַא ןּוז ןייז ןּוא .םיכלמ יד ןּופ ְךּוּב םעד ןּופ ׁשֵרדִמ
 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג |

 ,ךלמ ןרָאװעג ּוהָיצַמַא זיא רָאי קיצנַאװצ ןּוא ףניפ ּוצ+ הכ
 ןיא טגיניקעג רע טָאה רָאי קיצנַאװצ ןּוא ןיינ ןּוא

 ןָדֵעֹוהי ןעװעג זיא רעטּומ ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא .םִיַלָשּורְי
 קיטרַאפטכער זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּוא* .םִיַלָשּורי ןּופ
 .ןצרַאה ןצנַאג ַא טימ טינ רעּבָא ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא

 -סעפַאּב ןעװעג זיא הכּולמ יד יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואּי
 סָאװ טכענק ענייז טעגרהעג רע טָאה יװַא ,םיא יב טקיט
 ערעיײז רעּבָא* .ךלמ םעד רעטָאפ ןייז ןגָאלשרעד ןּבָאה
 טײטש סע יװ ױזַא טרעיינ ,טײטעג טינ רע טָאה רעדניק
 טָאג סָאװ ,ןהשמ ןּופ ךּוּב םעד ןיא ,הרֹוּת רעד ןיא ןּבירשעג
 טײטעג טינ ןלָאז סרעטָאפ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןלױפַאּב טָאה
 ןרעװ טײטעג טינ ןלָאז רעדניק ןּוא רעדניק רַאפ ןרעװ
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 -עג לָאז דניז ןייז רַאפ רעדעװטעי טרעיינ ;סרעטָאפ רַאפ
 .ןרעװ טיט

 ײז טָאה ןּוא ,הדּוהי טלמַאזעגניַא טָאה ּוהָיצַמַא ןּוא;
 טײלטּפױה יד טיול ,רעזיײהרעטָאפ יד טול טלעטשעגסיוא
 ,ןטרעדנּוה יד ןּופ טײלטּפױה יד טול ןּוא ןטנזיוט יד ןּופ
 -נַאװצ ןּופ טלײצעג ײז טָאה רע ןּוא ;ןימינּב ןּוא הדּוהי ץנַאג
 -נּוה ײרד ןענופעג ײז טָאה ןּוא ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי קיצ
 ןײגסױרַא ןענעק סָאװ ,רענעמ ענעּבילקעג טנווט טרעד
 רע ןּוא* .רעצנַאּפ ַא ןּוא זיּפש ַא ןטלַאה סָאװ ,ליח ןיא
 עשידלעה טנווט טרעדנּוה לארׂשי ןּופ ןעגנּודעגנָא טָאה
 .רעּבלי רענטנעצ טרעדנּוה רַאפ םירֹוּביג

 ּוצ ױזַא ,םיא ּוצ ןעמּוקעג זיא ןַאמ רעכַאלטעג ַא ןּואי
 לײװ ,ריד טימ ןייג טינ לארשי ןּופ ליח רעד לָאז ,ךלמ :ןגָאז
 .םירפא ןּופ רעדניק עלַא טימ ,לארׂשי טימ טינ זיא טָאג
 יד קרַאטש יװ ןריפ ּוטסגעמ ,ןייג טסעװ ּוד זַא םורָאװ*
 לײװ ,טנייפ םעד רַאפ ןלַאפ ןכַאמ טָאג ךיד טעװ ,המחלמ
 טָאה' .ןלַאפ ןכַאמ ּוצ ןּוא ןפלעה ּוצ טכַאמ יד זיא טָאג יּב
 טּוט סָאװ רעּבָא :ןַאמ ןכַאלטעג םעד ּוצ טגָאזעג ּוהָיצַמַא
 ןּבעגעג ּבָאה ךיא סָאװ רענטנעצ טרעדנּוה יד ןגעװ ןעמ
 :טגָאזעג ןַאמ רעכַאלטעג רעד טָאה ?לארׂשי ןּופ הנחמ רעד
 "ּפֶא ּוהָיצַמַא יז טָאה*" .סָאד יװ רעמ ןּבעג ריד ןעק טָאג
 ,םירפא ןּופ ןעמּוקעג םיא ּוצ זיא סָאװ הנחמ יד ,טרעדנוזעג
 טמירגעג רעײז טָאה ןרָאצ רעײז ןּוא ;םײהַא ןייג ּוצ ףיּוא
 -מירג ןיא םײהַא טרעקעגמּוא ךיז ןּבָאה יז ןּוא ,הדּוהי ףיוא
 .ןרָאצ

 נָא טָאה רע ןּוא ,טקרַאטשעג ךיז טָאה ּוהָיצַמַא ןּואיי
 ,ץלַאז ןּופ לָאט םּוצ ןעגנַאגעג זיא רע ןּוא ,קלָאפ ןייז טריפעג
 .טנזיוט ןעצ ריִעֵׂש ןופ רעדניק יד ןּופ ןגָאלשעג טָאה ןּוא
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 ןעגנַאפעג הדּוהי ןּופ רעדניק יד ןּבָאה טנזוט ןעצ ןּואי |
 ץיּפש ןפיוא טכַארּבעג ײז ןּבָאה יז ןּוא ,טײהרעקידעּבעל |

 ןענייז יז ויּב ,זלעפ ץיּפש ןּופ ןפרָאװענּפָארַא יז ןּוא ,זלעפ
 .ןרָאװעג טקַאהעצ עלַא |

 טָאה ּוהָיצַמַא סָאװ הנחמ רעד ןּופ טייל יד רעּבָא*
 ןּבָאה ,המחלמ רעד ןיא םיא טימ ןייג ּוצ ןּופ טרעקעגמּוא
 ןּוא ןֹורמֹוׁש ןּופ ,הדּוהי ןּופ טעטש יד רעּביא טײרּפשעצ ךיז
 ,טנזיוט ײרד ןגָאלשעג ײז ןּופ ןּבָאה ײז ןּוא ,ןֹורֹוח-תיֵּב ויִּב
 .ּבױר ליפ טּביױרעג ןּבָאה ןּוא

 ןעמוקעג זיא ּוהָיצַמַא יװ םעדכָאנ ,ןעװעג זיא סע ןּוא!*
 ןופ רעטעג יד טכַארּבעג רע טָאה ,םימֹודַא יד ןגָאלש ןּופ

 רַאפ טלעטשענפיוא ךיז ײז טָאה ןּוא ,ריִעֵׂש ןּופ רעדניק יד !
 ּוצ ןרעכײר ןּוא ,ײז רַאפ ןקּוּב ךיז טגעלפ רע ןּוא ,רעטעג

 ,ןּוהָיצַמַא ףיוא טמירנעג טָאג ןּופ ןרָאצ רעד טָאה;* .ײז !
 םיא ּוצ טָאה רע ןּוא ,איבנ ַא םיא ּוצ טקישעג טָאה רע ןּוא

 ,קלָאפ ןקיזָאדמעד ןּופ רעטעג יד ּוטסכּוז סָאװכָאנ :טגָאזעג |
 ?טנַאה ןייד ןּופ קלָאפ רעײז ןעװעג ליצמ טינ ןּבָאה סָאװ |
 רעדנטָאה ,םיאּוצ טדערעג טָאה רע זַא ,ןעװעג זיא סע ןּוא* |
 ןּופ ץעֹוי םעד רַאפ ךיד רימ ןּבָאה :טגָאזעג םיא ּוצ ןךלמ |
 ךיד ןעמ לָאז סָאװכָאנ ;ףוא ריד רעה !?טכַאמעג ךלמ |
 :טנָאזעג טָאה רע ןּוא ,טרעהעגפיוא איבנ רעד טָאה ?ןגָאלש |
 לײװ ,ןעגנערּבּוצמּוא ךיד ןטָארַאּב טָאה טָאג זַא סײװ ךיא |
 ןיימ ּוצ טרעהעגּוצ טינ טסָאה ןּוא ,ןָאטעג סָאד טסָאה ּוד |

 .הצע
 ,טרעלקַאּב ךיז טָאה הדּוהי ןּופ ךלמ רעד ּוהָיצַמַא ןּואיי

 ,ןאּוהַי ןּופ ןּוז םעד זָחָאֹוהי ןּוז םעד ׁשֶאֹוי ּוצ טקישעג טָאה ןּוא |
 ןקּוקנָא ךיז רימָאל םּוק :ןגָאז ּוצ ױזַא ,לארׂשי ןּופ ךלמ םעד
 .םינּפ ןיא
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 ּוהָיצַמַא וצ טקישעג לארׂשי ןּופ ךלמ רעד שֶאֹוי טָאה*
  ןיא סָאװ ןרָאד רעד :ןגָאז ּוצ ױזַא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד
 ,ןֹונָבל ןיא סָאװ םיוּברעדעצ םעד ּוצ טקישעג טָאה ןֹונָבל
 - .ּבײװ ַא רַאפ ןּוז ןיימ ּוצ רעטכָאט ןײד ּביג :ןגָאז ּוצ יױזַא
 טָאה ןּוא ,ןֹונָבל ןיא סָאװ היח עדליוו ַא ןעגנַאגעגיײּברַאפ זיא
 ןגָאלשעג טסָאה טָא ,טסרעלק ּודיי .ןרָאד םעד ןטָארטעצ
 .ןעמירַאּב ּוצ ךיז ןּביוהרעד ךיד טָאה ץרַאה ןיײד ןּוא ,םֹודֶא
 / טימ ןצײר ךיז ּוסטלָאז סָאװכָאנ .םייה רעד ןיא דנּוצַא ץיז
 | .ריד טימ הדּוהי ןּוא ּוד ןלַאפ ןּוא ,קילגמּוא

 זיא סָאד םורָאװ ;טרעהעגּוצ טינ טָאה ּוהָיצַמַא רעּבָאיי
 ערעיײז ןּופנ טנַאה רעד ןיא ןּבעג ּוצ ײז ידּכ ,טָאג ןּופ ןעװעג
 ןוא*: .םֹודָא ןּופ רעטעג יד טכּוזעג ןּבָאה ײז לײװ ,ןטנייפ
 ןּוא רע ןּוא ,ןעגנַאנעגפױרַא זיא לארׂשי ןּופ ךלמ רעד טֶאֹוי
 םינּפ ןיא טקּוקעגנָא ךיז ןּבָאה הדּוהי ןּופ ךלמ רעד ּוהָיצַמַא
 - זיא הדּוהי ןּואי .הדּוהי ּוצ טרעהעג סָאװ ׁשֶמָשיִתיִּב ןיא
 ןפָאלטנַא ןענייז יז ןּוא ,לארׂשי רַאפ ןרָאװעג ןגָאלשעג
 .ןטלעצעג ענייז ּוצ רעכַאלטיא

 טָאֹוי ןּופ ןּוז םעד ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ּוהָיצַמַא ןּוא*י
 -עג לארׂשי ןּופ ךלמ רעד טשֶאֹוי טָאה ,ןזָחֶאֹוהי ןּופ ןּוז םעד
 ;םִיַלָשּורי ןייק טכַארּבעג םיא טָאה ןּוא ,שֶמָשיתיֵּב ןיא טּפַאכ
 - םעד ןּופ םִיַלָשּורי ןּופ רעיױמ יד ןכָארּבענכרּוד טָאה רע ןּוא
 טרעדנּוה ריפ ,רעיוטלקניװ םעד ויּב םירפא ןּופ רעיוט
 ןוא דלָאג עצנַאג סָאד !ןעמּונענּוצ טָאה רענ ןּוא** .ןלייא
 זיוה ןיא ןענּופעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,םילּכ עלַא ןּוא ,רעּבליז
 םעד ןּופ תורצֹוא יד ןּוא ,ןעמֹודָא-דַבֹוע רעטנּוא טָאג ןּופ
  טרעקעגמּוא ךיז טָאה ןּוא ,רעדניק-ןוּכשמ ןּוא ,זיױה סכלמ
 .ןֹורמֹוׁש ןייק

 == 7 ,הדּוהי ןּופ ךלמ רעד ,ןטָאֹוי ןּופ ןּוז רעד ּוהָיצַמַא ןּוא*

 א
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 ,ןזָחָאֹוהי ןּופ ןּוז םעד ׁשֶאֹוי ןּופ טוט םעד ךָאנ טּבעלעג טָאה
 רָאי ןצפּופ ,לארׂשי ןּופ ךלמ םעדי
 עטשרע יד ,ןּוהָיצַמַא ןגעװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא = |
 יד ןופ ְךּוּב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש ןענייז יז ,עטצעל יד יװ ױזַא !
 סָאװ ןָא טייצ רעד ןּופ ןּואיי .לארׂשי ןּוא הדּוהי ןּופ םיכלמ !
 ןעמ טָאה ,טָאג רעטניה ןּופ טרעקעגּפָא ךיז טָאה ּוהָיצַמַא|
 זיא רע ןּוא :םִיַלָשּורי ןיא םיא ףיוא טנּוּב ַא טעװעטנּוּבעג |
 םיא ךָאנ טקישעגכָאנ טָאה עמ רעּבָא ,שיכָל ןייק ןפָאלטנַא |

 טָאה עמ ןּוא* .טײטעג ןטרָאד םיא טָאה עמ ןּוא ,שיכָל ןייק
 ןּבָארגַאּב םיא טָאה עמ ןּוא ,דרעפ ףיוא טכַארּבעג םיא|

 .הדּוהי טָאטש רעד ןיא ןרעטלע ענייז ןּבעל

 ,ןּוהָיְזּוע ןעמּונעג טָאה הדּוהי ןּופ קלָאפ עצנַאג סָאד ןּואי ןֶכ
 -עג םיא ןּבָאה ײז ןּוא ,טלַא רָאי ןצכעז ןעװעג זיא סָאװ = |
 .ןּוהָיצַמַא רעטָאפ ןייז ןּופ טרָא םעד ףיוא ךלמ ַא רַאפ טכַאמ !

 טרעקעגמּוא יז טָאה ןּוא תֹוליִא טױּבעגמּורַא טָאה רע
 טימ טגײלעג ךיז טָאה ךלמ רעד יװ םעדכָאנ ,הדּוהי ּוצ |
 .ןרעטלע ענַײז |
 ןרָאװעג זיא רע זַא ,ןעװעג טלַא ּוהָיְזּוע זיא רָאי ןצכעזי = |
 ןיא טגיניקעג רע טָאה רָאי קיצפּופ ןּוא ײװצ ןּוא ,ךלמ !
 הָילָכי ןעװעג זיא רעטימ ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא .םִיַלָשּורי !
 .םִיַלָׁשּורי ןּופ !

 ןגיוא יד ןיא קיטרַאפטכער זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּוא*
 .ןָאטעג טָאה ּוהָיצַמַא רעטָאפ ןייז סָאװ ץלַא יװ ױזַא ,טָאג ןּופ |
 געט יד ןיא טָאג ןכּוז ףיוא טגײלענּפָא ךיז טָאה רע ןּוא* !
 גנואעז רעד ןיא קידנַאטשרַאפ ןעװעג זיא סָאװ ,ןּוהָירַכז ןּופ !

 טָאה הוהי טכוועג טָאה רע סָאװ געט יד ןיא ןּוא ;טָאג ןּופ
 .טקילנַאּב טָאג םיא |
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 . ןטלַאהעג המחלמ טָאה ןּוא ןעננַאגעגסױרַא זיא רע ןּואי
 / ,תַג ןּופ רעױמ יד ןכָארּבעגנײַא טָאה ןּוא ,םיּתשִלּפ יד טימ
 / טיוּבעג ןּוא ,דֹודשַא ןּופ רעיומ יד ןּוא ,הָנבַי ןּופ רעיומ יד ןּוא
 / טָאג ןּואי .םיּתשִלּפ יד ןשיװצ ןּוא ,דֹודשַא םּורַא טעטש
 . יַארַא יד ןגעקַא ןּוא ,םיּתשִלּפ יד ןגעקַא ןפלָאהעג םיא טָאה
 . ןּוא" .םיִנּועְמ יד ןּוא ,לֵעַּב-רּוג ןיא ןסעזעג ןענייז סָאװ ,רעּב
 / ויא םש ןייז ןּוא ;ןּוהָיַזּוע ּוצ תונּתמ ןּבעגעג ןּבָאה םינֹומַע יד
 . ןעװעג זיא רע םורָאװ ,םִיַרצִמ ןייק טמּוק עמ ויּב ןעגנַאגעג
 / ןיא סמערוט טיױּבעג טָאה ּוהֵיַזּוע ןּוא" .רָאג זיּב קרַאטש
 . ןּוא ,לָאט ןּופ רעיוט םייּב ןּוא ,רעױטלקניװ םייּב םִיַלָׁשּורי
 / טָאה רע ןּוא" .טקיטסעפַאּב ײז טָאה רע ןּוא ,קע םייּב
  טקַאהעגסיױא טָאה ןּוא ,רּבדמ רעד ןיא סמערּוט טיוּבעג
 / רעד ןיא יא יפ ליפ טַאהעג טָאה רע םורָאװ ,רעמינּורּב ליפ
 . ןטַאהעג טָאה רע ןּואנ ;דנַאלכַאלפ םעד ןיא יא ,גנורעדינ
 . ,לָמרַּכ ןיא ןּוא ,גרעּב יד ףיוא רערינעטרעג ןּוא טײלרעקַא
 ; .דרע ןּופ רעּבָאהּביל ַא ןעװעג זיא רע םורָאװ

 סָאװ טײלסגירק ןּופ ליח ַא טַאהעג טָאה ּוהָיְזּוע ןּואיי
 םעד טול ,תונחמ ןיא המחלמ ףיוא ןעגנַאגעגסױרַא ןעניײז
 םעד לֵאיִעי ןּופ טנַאה רעד ךרּוד גנולײצ רעיײז ןּופ רּפסמ
 טנַאה רעד רעטנּוא ,רעעזפיוא םעד ּוהָיֵׂשֲעַמ ןּוא ,רעּבײרש
 עצנַאג ידי .ךלמ ןּופ ןרַאה יד ןּופ םענייא ,ןּוהָינַנַח ןּופ
 עשידלעה יד ,רעזײהרעטָאפ ןּופ ןטּפױה יד ןּופ לָאצ
 ןּוא* .טרעדנּוה סקעז ןּוא טנזיוט ײװצ ןעװעג זיא ,םירֹוּבינ
 ירד ןּופ ליח-סגירק ַא ןעװעג ויא טנַאה רעײז רעטנּוא
 סָאװ טרעדנּוה ףניפ ןּוא טנזיוט ןּביז ןּוא טנזיוט טרעדנּוה
 םעד ןפלעה ּוצ ,חֹוּכ ןקרַאטש טימ המחלמ ןטלַאהעג ןּבָאה
 רַאפ טײרגעגּוצ טָאה ּוהָיְזּוע ןּוא* .טנייפ םעד ןגעקַא ךלמ
 ,סרעװיק ןּוא ,ןזיּפש ןּוא ,ןדליש ,ליח ןצנַאג םעד רַאפ ,ײז
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 רע ןּוא* .רענײטשרעדײלש ןּוא ,סנניוּב ןּוא ,סרעצנַאּפ ןּוא !
 -ענסיוא ,ןלעטשעג עקיצנּוק םִיַלָשּורי ןיא טכַאמעג טָאה

 ףיוא ןּוא סמערּוט יד ףיוא ןייז ּוצ ,רעטסניימ ַא ןּופ טכַארט
 :רענײטש עסיורג טימ ןּוא ןלייפ טימ ןסיש ּוצ ףיוא ,ןציּפש יד |
 םורָאװ ,םיקַחרָמ ןיא זיּב ןעגנַאגעגסױרַא זיא םש ןייז ןּוא |

 ןרָאװעג זיא רע זיּב ,ןרָאװעג ןפלָאהעג ךַאלרעדנּוװ זיא רע
 .קרַאטש

 ץרַאה ןייז טָאה ,ןרָאװעג קרַאטש זיא רע יװ רעּבָאי"
 טָאה רע ןּוא ,ןרעװ ןּברָאדרַאפ םּוצ זיּב ןּביוהרעד ךיז !

 ןיא ןעננַאגעגנײרַא זיא רע ןּוא ,רַאה ןייז טָאג ןָא טשלעפעג
 .ךױרַײװ רַאפ חּבומ םעד ףיוא ןרעכײר ּוצ טָאג ןּופ לכיֵה !

 טימ ןּוא ,ןהֹּכ רעד ּוהָירַזַע םיא ךָאנ ןעגנַאגעגנײרַא זיאיי
 ןּבָאה ײז ןּוא** ,ןעגנּוי עשידלעה ,טָאג ןּופ םינהֹּכ קיצכַא םיא
 םיא ּוצ ןּבָאה יז ןּוא ,ּוהָיְּוע ךלמ םעד רַאפ טלעטשעג ךיז
 רָאנ ,טָאג ּוצ ןרעכײר זיא ,ּוהָיְזּוע ,ריד רַאפ טינ :טגָאזעג
 טקילײהעג ןענײז סָאװ ,ןרהַא ןּופ רעדניק יד ,םינהּכ יד רַאפ
 ּוד םורָאװ ,םּוטקילײה ןּופ סױרַא ײג .ןרעכײר ּוצ ףיוא |
 ײּב דובּכ םּוצ ןײז טינ ריד טעװ סָאד ןּוא ,טשלעפעג טסָאה |
 טנַאה ןייז ןיא ןּוא ;טנרעצעג ּוהָיַזּוע טָאה* .רַאה םעד טָאג !
 טָאה רע יװ ןּוא ;ןרעכיײר ּוצ ףיוא ןַאפרעכײר ַא ןעװעג זיא |
 ןכָארּבעגסױא תערצ ַא טָאה ױזַא ,םינהֹּכ יד ףיוא טנרעצעג |
 םעד ןּבעל ,זיוה סטָאג ןיא םינהֹּכ יד רַאפ ,ןרעטש ןייז ףיוא |
 עלַא ןּוא לודָנןהֹּכ רעד ּוהָירַזַע ןּוא** .ךיורײװ רַאפ חּבזמ -

 ףיוא ערֹוצמ זיא רע טשרע ,טקּוקענמּוא ךיז ןּבָאה םינהּכ
 ,ןטרָאד ןּופ ןעמּונעגקעװַא ךיג ףיוא םיא ײז ןּבָאה ;ןרעטש ןייז
 טָאה טָאג לײװ ,ןײנּוצסױרַא טלײַאעג ךיז טָאה רע ךיוא ןּוא
 .טגָאלּפעג םיא

 גָאט םעד זיּב ערֹוצמ ןעװעג זיא ּוהָיְזּוע ךלמ רעד ןּוא*י
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 ןטרעדנוזעגּפָא ןַא ןיא ןסעזעג זיא רע ןּוא ;טױט ןייז ןּופ
 ןּופ ןרָאװעג ןטינשענּפָא זיא רע םורָאװ ;ערֹוצמ ַא ,זיוה
 סכלמ םעד רעּביא ןעװעג זיא םֶתֹוי ןּוז ןייז ןּוא .זיוה סטָאג
 : .דנַאל ןּופ קלָאפ סָאד טּפשמעג טָאה רע ;זיוה

 ױזַא עטשרע יד ,ןּוהָיְזּוע ןגעװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּואי
 ןּופ ןּוז רעד איבנה ּוהָיעַשי ןּבירשַאּב טָאה ,עטצעל יד יװ
 .ןצֹומָא

 ןּוא ,ןרעטלע ענייז טימ טגײלעג ךיז טָאה ּוהָיְזּוע ןּוא**
 -רבק םעד ןיא ןרעטלע ענייז ייּב ןּבָארגַאּב םיא טָאה עמ
 ַא ויא רע :טגָאזעג ןּבָאה יז םורָאװ ,םיכלמ יד ןּופ דלעפ
 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא םֶתֹוי ןּוז ןייז ןּוא .ערֹוצמ
 זַא ,ןעװעג טלַא םֶתֹוי זיא רָאי קיצנַאװצ ןּוא ףניפ* ןכ

 -עג רע טָאה רָאי ןצכעז ןּוא ,ךלמ ןרָאװעג זיא רע
 - זיא רעטּומ ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא .םִיַלָשּורי ןיא טגיניק
 /  .ןקֹודַצ ןּופ רעטכָאט יד הָׁשּורי ןעװעג

 יד ןיא קיטרַאפטכער זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּוא*
 / טָאה ּוהָיַוּוע רעטָאפ ןייז סָאװ ץלַא יװ ױזַא ,טָאג ןּופ ןגיוא
 .טָאג ןּופ לכיֵה ןיא ןעננַאגעגנײרַא טינ ויא רע רָאנ ;ןָאטעג
 .ןּברָאדרַאפ ןעװעג ץלַא ךָאנ יא קלָאפ סָאד רעּבָא

 סטָאג ןּופ רעיוט ןטשרעּבױא םעד טיױּבעג טָאה רע*
 .טיוּבעג ליפ רע טָאה לָפֹוע ןּופ רעיױמ רעד ןיא ןּוא ,זיוה
 ןּוא ,הדּוהי ןּופ גרעּב יד ןיא טעטש טיױּבעג טָאה רע ןּואּי
 .סמערּוט ןּוא ןצַאלַאּפ טיוּבעג רע טָאה רעדלעװ יד ןיא
 -ניק יד ןּופ ךלמ םעד טימ ןטלַאהעג המחלמ טָאה רע ןּוא*
 -ניק יד ןּוא ,טקרַאטשעגרעּביא ײז טָאה ןּוא ,ןֹומַע ןּופ רעד
 טרעדנוה רָאי םענעי ןיא ןּבעגעג םיא ןּבָאה ןֹומַע ןּופ רעד
 ןטשרעג ןּוא ,ץײװ רֹוּכ טנזיוט ןעצ ןּוא ,רעּבליז רענטנעצ
 ןֹומַע ןּופ רעדניק יד םיא ןּבָאה ענעגייא סָאד .טנזיוט ןעצ
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 ןּוא* .ןטירד ןפיוא ןּוא רָאי ןטײװצ ןפיוא ךיוא טכַארּבעג
 טסַאּפעגפױא טָאה רע םורָאװ ,קרַאטש ןרָאװעג זיא םָתֹוי
 .רַאה ןייז טָאג רַאפ ןגעװ ענייז

 ענייז עלַא ןּוא ,ןעמָתֹוי ןגעװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּואי
 ְךּוּב ןיא ןּבירשַאּב ןענייז יז ,ןעגנוריפ ענייז ןּוא ,תומחלמ
 .הדּוהי ןּוא לארׂשי ןּופ םיכלמ יד ןּופ

 זיא רע זַא ,ןעװעג טלַא רע זיא רָאי קיצנַאװצ ןּוא ףניפ*
 .םִיַלָשּורי ןיא טגיניקעג רע טָאה רָאי ןצכעז ןּוא ,ךלמ ןרָאװעג

 ןּוא ,ןרעטלע ענייז טימ טגײלעג ךיז טָאה םֶתֹוי ןּואי
 זָחָא ןּוז ןייז ןּוא .טָאטש-סדוד ןיא ןּבָארגַאּב םיא טָאה עמ
 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא

 "עג זיא רע זַא ,ןעװעג טלַא זָחֶא זיא רָאי קיצנַאװצ6 חכ
 ןיא טניניקעג רע טָאה רָאי ןצכעז ןּוא ,ךלמ ןרָאװ

 + | .םִיַלָשּורי
 יד ןיא קיטרַאפטכער זיא סָאװ ןָאטעג טינ טָאה רע ןּוא

 ןעגנַאגעג זיא רָאנ" .דוד רעטָאפ ןייז יװ ױזַא ,טָאג ןּופ ןגיוא
 ףיוא טָאה רע ןּוא .לארׂשי ןּופ םיכלמ יד ןּופ געװ םעד ןיא
 רע ןּוא* .רעטעגילַעַּב יד ּוצ רעדליּב ענעסָאנעג טכַאמעג
 טָאה ןּוא ,םֹונֲהְְִּב ןּופ לָאט םעד ןיא טרעכײרעג טָאה
 ןטיײקידרעװמּוא יד יװ ױזַא ,רעייפ ןיא ןיז ענייז טנערּברַאפ
 יד רַאפ ןּופ ןּבירטרַאפ טָאה טָאג סָאװ רעקלעפ יד ןּופ
 -עג ןּוא טכַאלשעג טָאה רע ןּוא* .לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 -נּוא ןּוא ,ךַאלגרעּב יד ףיוא ןּוא ,תומָּב יד ףיוא טרעכייר
 רַאה ןייז טָאג ןּוא* .םיוּב ןקיטפַאהנײװצ רעדעװטעי רעט
 ;םָרַא ןּופ ךלמ םעד ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבעגעג םיא טָאה
 ַא םיא ןּופ ןעגנַאפעג ןּבָאה ןּוא ,ןגָאלשעג םיא ןּבָאה ײז ןּוא
 ןּוא .קֶׂשָמרַד ןייק טכַארּבעג ןּוא ,טפַאשנעגנַאפעג סיורג
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 -עג רע זיא לארׂשי ןּופ ךלמ םעד ןּופ טנַאה רעד ןיא ךיוא
 .קַאלש ןסיורג ַא ןגָאלשעג םיא טָאה רע ןּוא ,ןרָאװעג ןּבעג
 ןיא טעגרהענסיוא טָאה ןּוהָילַמר ןּופ ןּוזו רעד חֶקֶּפ ןּוא*
 עלַא ,גָאט ןייא ןיא טנזיוט קיצנַאװצ ןּוא טרעדנּוה הדּוהי
 רַאה םעד טָאג ןוָאלרַאפ ןּבָאה ײזסָאװרַאפ ;ןעגנוי עשידלעה
 םירפא ןּופ רוּביג רעד ירכִז ןּואי .ןרעטלע ערעײז ןּופ
 םעד םקירזַע ןּוא ,ךלמ ןּופ ןּוז םעד ּוהָיֵׂשֲעַמ טעגרהעג טָאה
 ניק יד ןּוא* .ךלמל-ינַש םעד הָנִקלֶא ןּוא ,זיוה ןּופ טשריפ
 ײװצ רעדירּב ערעײז ןּופ ןעגנַאפעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעד
 ליפ ךיוא ןּוא ,רעטכעט ןּוא ,ןיז ,רעּבײװ טנזיוט טרעדנּוה
 -קַאז םעד טכַארּבעג ןּוא ,יײז ןּופ טּביױרעג ײז ןּבָאה ּבױרקַאז
 .ןֹורמֹוׁש ןייק ּביור

 ןעמָאנ ןייז סָאװ טָאג ןּופ איבנ ַא ןעװעג זיא ןטרָאד ןּואי
 ליח םעד ןגעקטנַא ןעגנַאגעגסױרַא רע זיא ;דדֹוע ןעװעג זיא
 :טגָאזעג ײז ּוצ טָאה רע ןּוא ,ןֹורמֹוׁש ןייק ןעמּוקעג זיא סָאװ
 ײַא ןּופ רַאה םעד טָאג ןּופ ןרָאצמירג םעד ןגעװ ןּופ ,טעז
 רעײַא ןיא ןּבעגעג ײז רע טָאה הדּוהי ףיוא ןרעטלע ערע
 סָאװ ןרָאצ ַא טימ טעגרהעג יז טָאה ריא רעּבָא ,טנַאה
 רעדניק יד ריא טליוו דנּוצַא ןּוא* .למיה םּוצ זיִּב טכײרג
 רַאפ ןּוא טכענק רַאפ ןעגניװצַאּב םִיַלָשּורי ןּוא הדּוהי ןּופ
 ןײלַא ךייַא ייּב וליפַא ָאטינ ןעד ןענייז .ךייַא ּוצ ןטסניד
 טרעה םּורדִיַי ?רַאה רעײַא טָאג ןגעקַא ןעגנּוקידלּושרַאפ
 ריא סָאװ טפַאשנעגנַאפעג יד םּוא טרעק ןּוא ,דנּוצַא ּוצ ךימ
 ןרָאצמירג רעד םורָאװ ,רעדירּב ערעיײַא ןּופ ןעגנַאפעג טָאה
 .ךייַא ףיוא זיא טָאג ןּופ

 ןּופ רעדניק יד ןּופ טײלטּפױה יד ןּופ עכַאלטע ןּבָאה-י
 ןּופ ןּוז רעד ּוהָיכָרְּב ,ןענְנֶחֹוהי ןּופ ןּוז רעד ּוהָירַנַע ,םירפא
 ָאֹׂשָמַע ןּוא ,ןעמּולַש ןּופ ןּוז רעד ּוהָיִקזִחי ןּוא ,ןתֹומָלָשמ
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 סָאװ יד ןגעקַא טלעטשענפיוא ךיז ,ןיַלדַח ןּופ ןּוז רעד
 ײז ּוצ ןּבָאה ײז ןּו* .המחלמ רעד ןּופ ןעמּוקעג ןעניײז
 ,ענעגנַאפעג יד רעהַא ןעננערּב טינ טלָאז ריא :טגָאזעג
 ןעגנערּב ריא טליװ טָאג ןגעקַא גנּוקידלּושרַאפ ַא םורָאװ
 רעזדנּוא ּוצ ןּוא דניז ערעזדנוא ּוצ ןגיײלּוצּוצ ךָאנ ,זדנּוא ףיוא
 גנּוקידלּושרַאפ רעזדנּוא זיא סיורג םורָאװ ;גנּוקידלּושרַאפ
 .לארׂשי ףיוא זיא ןרָאצמירג ַא ןּוא

 ענעגנַאפעג יד טוָאלעגקעװַא עטנּפָאװַאּב יד ןּבָאה;!
 -מַאונייַא רעצנַאג רעד ןּוא ןטשריפ יד רַאפ ,ּבױר םעד ןּוא
 יד טימ ןרָאװעג ןפּורעגנָא ןעניײז סָאװ רענעמ יד ןּוא* .גנּול
 -עג יד ןעמונעג ןּבָאה ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא ןענייז ,ןעמענ
 טדײלקַאּב ײז ןּבָאה עטעקַאנ ערעײז עלַא ןּוא ,ענעגנַאפ
 ײז ןּוא טדײלקַאּב ײז ןּבָאה יז זַא ןּוא ;ּבױרקַאז םעד ןּופ
 ,טּבלַאוַאּב יז ןּוא ,ןעקנירט ןּוא ןסע ןּבעגעג יז ןּוא ,טכּושַאּב
 ,ןעלזייא ףיוא טריפעגקעװַא עכַאװש ערעײז עלַא ײז ןּבָאה
 ,רעמיוּבלטײט ןּופ טָאטש רעד ֹוחירי ןייק טכַארּבעג ײז ןּוא
 .ןֹורְמֹוׁש ןייק טרעקעגמּוא ךיז ןּבָאה ןּוא ,רעדירּב ערעיײז ּוצ

 יד ּוצ טקישעג זָחָא ךלמ רעד טָאה טיײצ רענעי ןיא:*
 יד םורָאװיי .ןפלעה םיא ןלָאז יז ,רּושַא ןּופ םיכלמ
 הדּוהי ןגָאלשעג ןּבָאה ןּוא ,ןעמוקעג רעדיװ ןענייז םימֹודַא
 ךיז ןּבָאה םיּתשִלּפ יד ןּוא:* .ענעגנַאפעג ןעגנַאפעג ןּוא
 םורָד ןּופ ןּוא ,גנורעדינ רעד ןּופ טעטש יד ןיא טײרּפשעצ
 ןּוא ,ןֹולָיַא ןּוא ,ׁשֶמָשיתיֵּב ןעגנּוװצַאּב ןּבָאה יז ןּוא ,הדּוהי
 טימ הָנֹמִּת ןּוא ,טעטשרעטכעט עריא טימ ֹוכֹוׂש ןּוא ,תֹורָדְנ
 ;טעטשרעטכעט עריא טימ ּוזמִנ ןּוא ,טעטשרעטכעט עריא
 טָאה טָאג םורָאװ** .טצעזַאּב ןטרָאד ךיז ןּבָאה יז ןּוא
 ךלמ םעד זָחֶא ןגעװ ןּופ הדּוהי קינעטרעטנּוא טכַאמענ
 ןּוא הדּוהי ןיא טעװעדליװעג טָאה רע לײװ ,לארׂשי ןּופ



 / ?7-?0חכ ּב םימיה ירבד 4

 רעד ,רָסֶנלְּפ-תַגלִּת ןוא .טָאג ןָא גנושלעפ ַא טשלעפעג
 -עג םיא טָאה ןּוא ,םיא ףיוא ןעמּוקעג זיא ,רּוׁשַא ןּופ ךלמ
 -סיוא טָאה וָחֶא םורָאװ** .טקרַאטשעג טינ םיא ןּוא טקירד
 ךלמ םעד ןּופ זיוה סָאד ןּוא ,טָאג ןּופ זיוה סָאד טקידײלעג
 ,רּושַא ןּופ ךלמ םעד ןּבעגעגקעװַא ןּוא ,ןטשריפ יד ןּוא
 .ןפלָאהעג טינ םיא טָאה סע רעּבָא

 טָאה טקירדעגּוצ טָאה םיא סָאװ טיײצ רעד ןיא ןּואיי
 .וָחָא ךלמ רעקיזָאדרעד ,טָאג ןָא טשלעפעג רעמ ךָאנ רע
 סָאװ קֶׂשָמרַד ןּופ רעטעג יד ּוצ טכַאלשעג טָאה רע ןּוא*
 רעטעג יד לײװ :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,ןגָאלשעג םיא טָאה
 ןטכַאלש ךיא לעװ םּורד ,ײז ןפלעה םֶרַא ןּופ םיכלמ יד ןּופ
 ַא ןעוועג ןענייז יז ןּוא .ןפלעה רימ ןלָאז יז זַא ,ײז ּוצ
 זָחֶא ןּוא** .לארׂשי ץנַאג רַאפ ןּוא םיא רַאפ גנולכיורטש
 -עצ טָאה ןּוא ,זיוה סטָאג ןּופ םילּכ יד טלמַאזעגנײַא טָאה
 ןריט יד ןסָאלשרַאּפ ןּוא ,זיוה סטָאג ןּופ םילּכ יד טקַאה
 רעדעװטעי ףיוא תוחּבומ טכַאמעג ךיז ןּוא ,זיוה סטָאג ןּופ
 הדּוהי ןּופ טָאטש רעדעװטעי ןיא ןּוא= .םִיַלָשּורי ןיא לקניוו
 -עג עדמערפ ּוצ ןרעכיײר ּוצ ףיוא תּומָּב טכַאמעג רע טָאה
 .ןרעטלע ענייז ןּופ טָאג םעד הוהי טנרעצרעד טָאה ןּוא ,רעט

 ענייז עלַא ןּוא ,םיא ןגעװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא*
 ןּבירשַאּב ןענייז יז ,עטצעל יד יװ ױזַא עטשרע יד ,ןעגנּוריפ
 .לארׂשי ןּוא הדּוהי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ךּוּב ןיא

 ןּוא ,ןרעטלע ענייז טימ טגײלעג ךיז טָאה זָחֶא ןּואיי
 םורָאװ ;םִיַלָׁשּורי ןיא ,טָאטש ןיא ןּבָארגַאּב םיא טָאה עמ
 םיכלמ יד ןּופ םירבק יד ןיא טכַארּבעג טינ םיא טָאה עמ
 ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא ּוהָיקזִחי ןּוז ןייז ןּוא .לארׂשי ןּופ
 .טרַא ןייז
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 ,רָאי קיצנַאװצ ןּוא ףניפ ּוצ ךלמ ןרָאװעג זיא ּוהָיקוִחַי טכ
 ןיא טגיניקעג רע טָאה רָאי קיצנַאװצ ןּוא ןיינ ןּוא

 הָיְבַא ןעװעג זיא רעטּומ ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא .םִיַלָׁשּורי
 .ןּוהָירַכז ןּופ רעטכָאט יד

 יד ןיא קיטרַאפטכער ויא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּוא*
 -עג טָאה דֹוד רעטָאפ ןייז סָאװ ץלַא יװ ױזַא ;טָאג ןּופ ןגיוא
 ןטשרע ןיא ,הכּולמ ןייז ןּופ רָאי ןטשרע ןיא טָאה רע* .ןָאט
 .טכיררַאּפ ײז ןּוא ,זיוה סטָאג ןּופ ןריט יד טנפעעג ,שדֹוח
 טָאה ןּוא ,םִַײול יד ןּוא םינהֹּכ יד טכַארּבעג טָאה רע ןּואי
 ןוא* .חרומ ןיא ץַאלּפ ןטיירּב םעד ףיוא טלמַאזעגניַא יז
 ךייַא טקילײה ,םִַײול ,ּוצ ךימ טרעה :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע
 יא ןּופ רַאה םעד טָאג ןּופ זיוה סָאד טקילײה ןּוא ,דנּוצַא
 ןופ טײקינײרמוא יד סױרַא טגָארט ןּוא ,ןרעטלע ערע
 ,טשלעפעג ןּבָאה ןרעטלע ערעזדנוא םורָאװ" .םוטקילײה
 טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג ןּבָאה ןּוא
 טײרדעגקעװַא ןּוא ,ןזָאלרַאפ םיא ןּבָאה ןּוא ,רַאה רעודנּוא
 .ןקּור םעד טרעקעגוצ ןּוא ,ןּכשִמ סטָאג ןּופ םינּפ רעיײז
 -רַאפ ןּוא ,זיוהרעדָאפ ןּופ ןריט יד ןסָאלשרַאפ ךיוא ןּבָאה יז
 ,טרעכײרעג טינ ײז ןּבָאה ךיורײװ ןייק ןּוא ,טכיל יד ןשָאל
 ןיא טכַארּבעגפיױא טינ ײז ןּבָאה רעפּפָאדנַארּב ןייק ןּוא
 טָאג ןּופ ןרָאצ רעד ןּוא* .לארׂשי ןּופ טָאג םּוצ םּוטקילײה
 "עג יז טָאה רע ןּוא ,םִיַלָשּורי ןּוא הדּוהי ףיוא ןעװעג זיא
 ,גנורעצּומש ַא רַאפ ןּוא ,קערש ַא רַאפ ,ליורנ ַא רַאפ טכַאמ
 ערעזודנוא ןעניײז טָא ןּוא" .ןגיוא ערעיײַא טימ טעז ריא יװ יױזַא
 ןוא ,ןיז ערעזדנּוא ןּוא ,דרעװש ןכרוד ןלַאפעג ןרעטלע
 ןיא ןענייז ,רעּבײװ ערעזדנוא ןּוא ,רעטכעט ערעזדנּוא
 ןצרַאה ןיימ ןיא זיא דנּוצַאי* .םעד רעּביא טפַאשנעגנַאפעג
 ןייז ידּכ ,לארׂשי ןּופ רַאה םעד טָאג ּוצ דנּוּב ַַא ןסילש ּוצ
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 ,רעדניק עניימ:: .זדנּוא ןּופ ןרעקּפָא ךיז לָאז ןרָאצמירג
 טָאג טָאה ךייַא םורָאװ ,טזָאלעגּפָא ןייז טינ דנּוצַא טלָאז ריא
 ןוא ,ןענידַאּב ּוצ םיא ,םיא רַאפ ןייטש ּוצ טלײװרעדסױא
 .ןרעכײר ןּוא רעניד םיא ּוצ ןייז

 ןופ ןּוז רעד תַחַמ :םַײול יד ןענַאטשעגפיוא ןענייזי*
 ןּופ רעדניק יד ןּופ ,ןּוהָירַוַע ןּופ ןּוז רעד לֵאֹוי ןּוא ,ןיֵׂשָמַע
 ןּופ ןּוז רעד שיק ,ירָרמ ןּופ רעדניק יד ןּופ ןּוא ;םיתָהק יד
 ,םינושרַג יד ןּופ ןּוא ;ןלַאלָלַהי ןּופ ןּוז רעד ּוהָירַזַע ןּוא ,ןידבַע
 ןּוא= ;ןחָאֹוי ןּופ ןּוז רעד ןֶדֵע ןּוא ,ןהָמֵו ןּופ ןּוז רעד חָאֹוי
 יד ןּופ ןּוא ;לֵאיִעי ןּוא ,ירמִש ,ןָפֶצילַא ןּופ רעדניק יד ןּופ
 רעדניק יד ןּופ ןּוא:* ;ּוהָינַּתַמ ןּוא ,ּוהָירַכז ,ףֶסָא ןּופ רעדניק
 ,ןּותּודי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןּוא ;יִעמש ןּוא ,לָאיזי ,ןָמיֵה ןּופ
 ערעיײז טלמַאזעגניַא ןּבָאה יז ןּוא* .לַאיוע ןּוא ,הָיעַמִש
 ןעמּוקעג ןעניײז ןּוא ,טקילײהעג ךיז ןּבָאה ײז ןּוא ,רעדירּב
 ּוצ ,טָאג ןּופ רעטרעװ יד טול לעּפַאּב סכלמ םעד יװ ױזַא
 -נַײרַא ןענייז םינהּכ יד ןּוא:* .טָאג ןּופ זיוה סָאד ןקינײר
 ײז ןּוא ,ןקינײר ּוצ ,טָאג ןּופ זיוה ןיא קינײװעניא ןעגנַאנעג
 ןענופעג ןּבָאה יז סָאװ האמּוט עצנַאג יד ןגָארטעגסױרַא ןּבָאה
 יד ןּוא ;זיוה סטָאג ןּופ ףיוה ןיא ,טָאג ןּופ לּפמעט םעד ןיא
 ךַײט םּוצ ןסיורד ןגָארטּוצסױרַא ןעמּונעגּוצ סע ןּבָאה םִייַול
 גָאט ןטשרע ןיא ןקילײה ןּביױהעגנָא ןּבָאה יז ןּואי .ןֹורדק
 -עג יז ןענייז שדֹוח ןּופ גָאט ןטכַא ןיא ןּוא ,שדֹוח ןטשרע ןּופ
 -יהעג ןּבָאה ײז ןּוא ;טָאג ןּופ זיוהרעדָאפ םעד ןיא ןעמּוק
 גָאט ןטנצכעז ןיא ןּוא ;געט טכַא ןיא טָאג ןּופ זיוה סָאד טקיל
 -ךײרַא ןעניז יז ןּוא* .טקידנעעג ײז ןּבָאה שדֹוח ןטשרע ןּופ
 ןּוא ,ּוהָיִקזִח ךלמ םּוצ ןץַאלַאּפ ןיאנ קינײװעניא ןעגנַאגעג
 ןּופ זיוה עצנַאג סָאד טקינײרעג ןּבָאה רימ :טנָאזעג ןּבָאה
 ענייז עלַא ןּוא רעפּפָאדנַארּב רַאפ חּבומ םעד ןּוא ,טַאג
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 ןּוא ןטױרּב ןּופְנ גנוגײלסױא רעד רַאפ שיט םעד ןּוא ,םילּכ
 טָאה זָחֶא ךלמ רעד סָאװ םילּכ עלַא ןּוא* .םילּכ ענייז עלַא
 ,טשלעפעג טָאה רע ןעװ ,הכּולמ ןייז ןיא ןפרָאװעגקעװַא
 ײז ןענייז ןָא ןּוא ,טקילײהעג ןּוא טכַאמעגטכערּוצ רימ ןּבָאה
 .טָאג ןּופ חּבומ םעד רַאפ

 רע ןּוא ,ּוהָיקוִחי ךלמ רעד טרעדעפעג ךיז טָאה"
 "םורַא זיא רע ןּוא ,טָאטש ןּופ ןרַאה עלַא טלמַאזעגנייַא טָאה
 ןּביז טכַארּבעג טָאה עמ ןּוא** .זיוה סטָאג ןיא ןעגנַאגעג
 ,קעּבנויצ ןּביז ןּוא ,ןסּפעש ןּביז ןּוא ,סרעדיװ ןּביז ןּוא ,ןסקָא
 םעד רַאפ ןּוא ,הכולמ רעד רַאפ רעפּפָאדניז ַא רַאפ
 יד ןסײהעג טָאה רע ןּוא .הדּוהי רַאפ ןּוא ,םוטקילײה
 םעד ףיוא ןעגנערּבפיוא יז ,םינהֹּכ יד ,ןרהַא ןּופ רעדניק
 יד ןּוא ,רעדניר יד ןטכָאשעג ןּבָאה יז ןּואי .טָאג ןּופ חּבומ
 ןפיוא טגנערּפשעג ןּוא ,טּולּב סָאד ןעמּונעגּוצ ןּבָאה םינהֹּכ
 טגנערּפשעג ןּוא ,ןסּפעש יד ןטכָאשעג ןּבָאה יז ןּוא ;חּבומ
 קעּב יד טנענעג טָאה עמ ןּוא* .חּבומ ןפיוא טּולּב סָאד
 ןּוא ,גנולמַאזנייַא רעד ןּוא ךלמ םעד רַאפ רעפּפָאדניז ןּופ
 םינהֹּכ יד ןּוא** .טנעה ערעײז ײז ףיוא טנעלעגנָא ןּבָאה יז
 טּולּב רעייז ןָאטעגפױרַא ןּבָאה ןּוא ,ןטכָאשעג ײז ןּבָאה
 ףיוא ןייז ּוצ רּפכמ ידּכ ,חּבומ ןפיוא רעפּפָאדניז ַא רַאפ
 רַאפ וַא טגָאזעגנָא טָאה ךלמ רעד םורָאװ ;לארׂשי ץנַאג
 "דניז סָאד ןּוא רעפּפָאדנַארּב סָאד ןייז לָאז לארׂשי ץנַאג
 | .רעפּפָא

 טימ זיוה סטָאג ןיא םִַיײול יד טלעטשעג טָאה רע ןּוא*
 לעפַאּב םעד טול ,ןפרַאה טימ ןּוא ,ןרַאטיג טימ ,ןעלּבמיצ
 ;איבנ םעד ןֶתָנ ןּוא ,רעעז סכלמ םעד דג ןּוא ,ןדוד ןּופ
 .םיאיבנ ענייז ךרּוד טָאג ןּופ ןעװעג זיא לעּפַאּב רעד םורָאװ
 ,ןדוד ןּופ רֶמְז-יַלּכ יד טימ ןענַאטשעג ןענײז םִַיַול יד ןּואי
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 ןסיײהעג טָאה ּוהָיקזִח ןּואי .ןטײמּורט טימ םינהֹּכ יד ןּוא
 תעּב ןּוא ,חּבומ ןפיוא רעפּפָאדנַארּב סָאד ןעננערּבפיוא
 ןּביױהעגנָא ךיז טָאה ,ןּבױהעגנָא ךיז טָאה רעפּפָאדנַארּב סָאד
 טימ םענייא ןיא ןּוא ,ןטײמּורט יד טימ טָאג ןּופ גנַאזעג סָאד
 עצנַאג יד ןּוא* .לארׂשי ןּופ ךלמ םעד דוד ןּופ רֶמְזייֵלּכ יד
 ,ןעגנוזעג ןּבָאה סרעגניז יד ןּוא ,טקּוּבעג ךיז טָאה גנולמַאזניַא
 טָאה ץלַא סָאד-טרעטײמּורטעג ןּבָאה ןטײמּורט יד ןּוא
 .טקידנעעג ךיז טָאה רעפּפָאדנַארּב סָאד ויּב ןטלַאהעגנָא

 רעד טָאה ,ןעגנערּבפיוא טקידנעעג טָאה עמ יװ ןּואי
 ןּוא טינקעג ,םיא טימ ןענּופעג ךיז ןּבָאה סָאװ עלַא ןּוא ךלמ
 ןּבָאה ןרַאה יד ןּוא ּוהָיִקזִחי ךלמ רעד ןּוא*י .טקּוּבעג ךיז
 ןּוא ןדוד ןּופ רעטרעװ יד ןיא טָאג ןּביױל םִַײַול יד ןסייהעג
 ןוא ,החמׂש טימ טּבױלעג ןּבָאה יז ןּוא ,רעעז םעד ףֶסָא
 .טקּוּבעג ךיז ןּוא טגיינעג ךיז ןּבָאה

 :טגָאועג טָאה ןּוא ןפּורעגּפָא ךיז טָאה ּוהָיִקזַחי ןּואיי
 ,טנענעג ;טָאנ ּוצ יטנַאה רעײַא טליפרעד ריא טָאה דנּוצַא
 ןּופ זיוה ןיא רעפּפָאקנַאד ןּוא רעפּפָאטכַאלש טננערּב ןּוא
 רעפּפָאטכַאלש טכַארּבעג טָאה גנּולמַאונײַא יד ןּוא .טָאנ
 ןעװעג זיא ץרַאה ןייז סָאװ רעכַאלטיא ןּוא ,רעפּפָאקנַאד ןּוא
 רעפּפָאדנַארּב יד ןּופ לָאצ יד ןּוא* .רעפּפָאדנַארּב-קיליװ
 קיצעּביז ןעװעג זיא ,טכַארּבעג טָאה גנּולמַאזנייַא יד סָאװ
 יד ;ןסּפעש טרעדנּוה ײװצ ,סרעדיװ טרעדנּוה ,רעדניר
 עטקילײהעג יד ןּוא= .טָאג ּוצ רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ עלַא
 .ףָאש טנזיוט ירד ןּוא ,רעדניר טרעדנּוה סקעז ןעװעג ןענייז
 טינ ןּבָאה יז ןּוא ,קיצניװ ּוצ ןעװעג ןענייז םינהֹּכ יד רעּבָא*+
 יירּב ערעײז ןּבָאה ;רעפּפָאדנַארּב עלַא ןדנישּפָא טנעקעג
 ןעװעג זיא טעּברַא יד זיּב ןפלָאהעגרעטנּוא ײז םיִיַול יד רעד
 םורָאװ ;טקילײהעג ךיז ןּבָאה םינהֹּכ יד זיּב ןּוא ,טקידנעעג

 .טײװעגנייַא ךיז .ה .ד *

: 
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 ּוצ ךיז ןצרַאה ןיא רעקיטרַאפטכער ןעװעג ןעניײז םִיַיַול יד
 .םינהֹּכ יד ןּופ ןקילײה

 טימ ,בורל ןעװעג ןענייז רעפּפָאדנַארּב ךיוא ןּוא=
 -דנַארּב יד ּוצ רעפּפָאסיג טימ ןּוא ,רעפּפָאדירפ ןּופ סטעפ
 .רעפּפָא

 סטָאג ןּופ טסניד רעד ןרָאװעג טלעטשעגנײַא זיא ױזַא
 טיײרפעג ךיז ןּבָאה קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ּוהָיִקזַחי ןּוא* .זיוה
 ,קלָאפ םעד רַאפ טײרּבעגנָא טָאה טָאג סָאװ םעד רעּביא
 .גנילצּולּפ ןעשעג זיא ךַאז יד םורָאװ

 ,הדּוהי ןּוא לארׂשי ץנַאג ּוצ טקישעג טָאה ּוהָיקוִחִי ןּואי ֹל
 ,השנמ ןּוא םירפא ּוצ ווירּב ןּבירשעג ךיוא טָאה רע ןּוא

 ןּברק םעד ןכַאמ ּוצ םִיַלָשּורי ןיא טָאג ןּופ זיוה ןיא ןעמּוק ּוצ
 ןּוא ךלמ רעד ןוא* .לארׂשי ןּופ רַאה םעד טָאג ּוצ חַסֶּפ
 ךיז ןּבָאה םִיַלָשּורי ןיא הדע עצנַאג יד ןּוא ןרַאה ענייז
 .שדֹוח ןטײװצ ןיא חַסֶּפךּברק םעד ןכַאמ ּוצ טרעלקַאּב
 *,טייצ רענעי ןיא ןכַאמ טנעקעג טינ םיא ןּבָאה יז םורָאװ;
 סָאד ןּוא ,טקילײהעג טַאהעג ךיז ןּבָאה םינהֹּכ גונעג טינ לַײװ
 יד ןּוא* .םילָׁשּורי ןיא טלמַאזעגניַא ןעװעג טינ זיא קלָאּפ
 ןגיוא יד ןיא ןּוא ,ךלמ ןּופ ןגיוא יד ןיא ךיילג ןעװעג זיא ךַאז
 ,ךַאז יד טמיטשַאּב ןּבָאה יז ןּוא* .הדע רעצנַאג רעד ןּופ
 עַבָש-רַאּב ןּופ ,לארׂשי ץנַאג ןיא ףּורסיוא ןַא ןוָאלּוצסױרַא
 רַאה םעד טָאג ּוצ חַסֶּפּברק ןכַאמ ןעמּוק ּוצ ,ןָד זיּב ןּוא
 גנַאל ןּופ ןיוש םיא טָאה עמ םורָאװ ;םִיַלָשּורי ןיא לארׂשי ןּופ
 .ןּבירשעג טייטש סע יװ יװַא טכַאמעג טַאהעג טינ

 רעד ןּופ ווירּב טימ ןעגנַאנעג ןענייז סרעפיול יד ןּוא*
 ,הדּוהי ןּוא לארׂשי ץנַאג ךרּוד ,ןרַאה ענײז ןּוא ךלמ ןּופ טנַאה
 רעדניק :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ךלמ םעד ןּופ לעפַאּב םעד טול ןּוא

 .שדֹוח ןשטרע ןיא .ה .ד א
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 ,םהרבַא ןּופ רַאה םעד טָאג ּוצ םּוא ךייַא טרעק ,לארׂשי ןּופ
 -טנַא יד ּוצ ןרעקמּוא ךיז לָאז רע ידּכ ,לארׂשי ןּוא ,קחצי
 יד ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןּבילּבעג ךייַא ןענייז סָאװ ענענּור
 ערעיײַא יװ יװַא ןייז טינ טלָאז ריא ןּואי .רּוׁשַא ןּופ םיכלמ
 -עג ןּבָאה סָאװ ,רעדירּב ערעייַא יװ ױזַא ןּוא ,סרעטָאפ
 טָאה רע ןּוא ,ןרעטלע ערעיײז ןּופ רַאה םעד טָאג ןָא טשלעפ
 ,דנּוצַא* .טעז ריא יװ ױזַא ,רעדנּוװזייּב ַא רַאפ טכַאמעג ײז
 ערעייַא יװ ױזַא ןקַאנ רעיײַא ןכַאמ טרַאה טינ ריא טלָאז
 םּוטקילײה ןייז ןיא טמּוק ןּוא ,טָאג ּוצ טנַאה יד טיג ;ןרעטלע
 רעײַא טָאג טניד ןּוא ,קיּבײא ףיוא טקילײהעג טָאה רע סָאװ
 .ךייַא ןּופ ןרעקּפָא ךיז לָאז ןרָאצמירג ןייז ידּכ ,רַאה
 ערעיײַא ןלעװ ,טָאג ּוצ ןרעקמּוא ךיז טעװ ריא זַא םורָאװ'
 ערעײז ײּב גנּומירַאּברעד ןגירק ןיז ערעײַא ןּוא רעדירּב
 םורָאװ ,דנַאל ןקיזָאדמעד ּוצ ןרעקמּוא ךיז ןּוא ,סרעגנַאפ
 ןּוא ,רַאה רעײַא טָאג זיא קילעוטײל ןּוא קידמירַאּברעד
 ךיז טעװ ריא זַא ,ךייַא ןּופ םינּפ םעד ןרעקּפָא טינ טעװ רע
 .םיא .ּוצ ןרעקמּוא

 טָאטש ּוצ טָאטש ןּופ ןעגנַאנעג ןענייז סרעפיול יד ןּואי"
 עמ רעּבָא ;ןּולּובז זיּב ןּוא ,השנמ ןּוא םירפא דנַאל ךרּוד
 לײט רָאני* .יײז ןּופ טעּפשעג ןּוא יז ןּופ טכַאלעג טָאה
 ,קינעטרעטנּוא ןרָאװעג ןעניײז ןּולּובז ןּוא השנמ ןּוא רשֶא ןּופ
 זיא הדּוהי ןיא ךיוא* .םִיַלָשּורי ןייק ןעמּוקעג ןענייז ןּוא
 םעד ןָאט ּוצ ץרַאה ןייא ןּבעג ּוצ ײז טָאג ןּופ טנַאה יד ןעװעג
 ןופ טרָאװ םעד טול ,ןרַאה יד ןּוא ךלמ םעד ןּופ לעּפַאּב
 .טָאג

 ךס ַא םִיַלָשּורי ןיא ןּבילקעגפיוא ךיז ןּבָאה סע ןּואי*
 -שדֹוח ןטײװצ ןיא תוצמ ןּופ בוט-םוי םעד ןכַאמ ּוצ קלָאפ
 ןענַאטשעגפיוא ןענייז יז ןּוא** .גנולמַאזניַא עסיורג ַא רעיײז
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 עלַא ןּוא ,םִיַלָשּורי ןיא סָאװ תוחּבזמ יד ןָאטעגּפָא ןּבָאה ןּוא
 ןפרָאװעגנײרַא ןּוא ,ןָאטעגּפָא יז ןּבָאה רעטרערעכיײר
 חַסָּפןּברק םעד ןטכָאשענ ןּבָאה ײז ןּוא* .ןֹורדק ךייט ןיא
 יד ןּוא םינהּכ יד ןּוא ;שדֹוח ןטײװצ ןּופ גָאט ןטנצרעפ ןיא
 ןּוא ,טקילײהעג ךיז ןּבָאה ײז ןּוא ,טמעשעג ךיז ןּבָאה םִַיַול
 ןענייז יז ןּוא** .טָאג ןּופ זיוה ןיא רעפּפָאדנַארּב טכַארּבעג
 רעד טול ,ןיד רעײז יװ ױזַא ,טרָא רעייז ףיוא ןענַאטשעג
 -עג ןּבָאה םינהֹּכ יד ;ןַאמ ןכַאלטעג םעד השמ ןּופ הרֹוּת
 םורָאװיי .םִיַיַול יד ןּופ טנַאה רעד ןּופ טּולּב סָאד טננערּפש
 טינ ךיז ןּבָאה סָאװ גנולמַאזניײַא רעד ןיא ןעװעג ןענייז ךס ַא
 -כעש רעד רעּביא ןעװעג םִיַיַול יד ןענייז םּורד ;טקילײהעג
 ,ןייר טינ זיא סָאװ ןכַאלטיא רַאפ חַסָּפ ןּברק םעד ןּופ גנּוט
 ,קלָאפ םעד ןּופ בוָר סָאד לײװ:* .טָאג ּוצ ןקילײה ּוצ ידּכ
 ןּבָאה ,ןּולּובז ןּוא רֶכָׂשֹׂשִי ,השנמ ןּוא םירפא ןּופ טסניײמּוצ
 חַסֶּפְךֹּברִק םעד ןסעגעג ןּבָאה יז רָאנ ;טקינײרעג טינ ךיז
 ןעװעג ללּפתמ טָאה ּוהָיקוִחי לײװ ,ןּבירשעג טייטש סעיװ טינ
 ףיוא ןייז רּפכמ לָאז רעטּוג רעד טָאג :ןגָאז ּוצ ױזַא ,יײז ףיוא
 ,הוהי טָאג ןכּוז ּוצ ץרַאה ןייז טרעקעג טָאה סָאװ ןכַאלטיא*
 טײקנײר רעד טול טינ םגה ,ןרעטלע עניײז ןּופ טָאג םעד
 טרעהענוצ טָאה טָאג ןּוא* .טײקילײה יײּב ףרַאד עמ סָאװ
 .קלָאפ סָאד טניושרַאפ טָאה רע ןּוא ,ןּוהָיקזַחי

 ןיא ןענּופעג ךיז ןּבָאה סָאװ לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּואי
 געט ןּביז תוצמ ןּופ בוט-םוָי םעד טכַאמעג ןּבָאה ,םִיַלָשּורי
 טּבױלעג ןּבָאה םינהֹּכ יד ןּוא םִַיול יד ןּוא ;החמׂש סיורג טימ
 ןוא* .טָאג ּוצ רֶמָזיֵלּכ עקרַאטש טימ ,גָאט ןיא גָאט טָאג
 סָאװ םִַײַול יד ןּופ ןצרַאה םּוצ טדערעג טָאה ּוהָיִקזִחי
 ןּבָאה יז ןּוא .טָאג ןגעװ קידנַאטשרַאפליוװ ןעװעג ןענײז
 -טכַאלש קידנטכַאלש ,בוט-םוָי ןּופ געט ןּביז יד ןסעגעג
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 -לע ערעײז ןּופ רַאה םעד טָאג קידנעקנַאד ןּוא ,רעפּפָא
 .ןרעט

 ּוצ טרעלקַאּב ךיז טָאה גנולמַאונײַא עצנַאנ יד ןוא**
 ןּביז טכַאמעג ןּבָאה ײז ןּוא ;געט ןּביז ערעדנַא ךָאנ ןכַאמ
 ןעװעג בדנמ טָאה ּוהָיִקזִח ךלמ רעד םורָאװ** .החמׂש ַאגעט
 ,ףָאש טנזיוט ןּביז ןּוא ןסקָא טנזיוט גנּולמַאונײַא רעד רַאפ
 גנולמַאוניַא רעד רַאפ ןעװעג בדנמ ןּבָאה ןרַאה יד ןּוא
 ךיז ןּבָאה םינהּכ ליפ ןּוא ,ףָאש טנזיוט ןעצ ןּוא ןסקָא טנויוט
 ןּוא ,הדוהי ןּופ גנּולמַאונײַא עצנַאג יד ןּוא= .טקילײהעג
 זיא סָאװ גנולמַאזניַא עצנַאנ יד ןּוא ,םִַיָול יד ןּוא םינהֹּכ יד
 ןעמוקעג ןענייז סָאװ עדמערפ יד ןּוא ,לארׂשי ןּופ ןעמוקעג
 ,הדּוהי ןיא ןסעזעג ןעניײז סָאװ רעדָא ,לארׂשי דנַאל ןּופ
 החמׂש עסיורג ַא ןעװעג זיא סע ןּוא** .טיירפעג ךיז ןּבָאה
 ןּופ ןּוז םעד המלש ןּופ געט יד ןּופ םורָאװ ,םִיַלָשּורי ןיא
 ןיא ןעװעג טינ סָאװיװַא זיא ,לארׂשי ןּופ ךלמ םעד ,ןדוד
 ןענַאטשעגפיוא ןענייז םִיַיַול יד ןּוא םינהֹּכ יד ןּוא= .םִיַלָשּורי
 יּוִצ זיא לוק רעײז ןּוא ,קלָאפ סָאד טשטנעּבעג ןּבָאה ןּוא
 ןייז ּוצ ןעמּוקעג זיא הליפּת רעײז ןּוא ,ןרָאװעג טרעהעג
 .למיה ןיא ,גנּוניֹוװ רעקילײה
 יסױרַא ןענייז ,טקידנעעג ץלַא סָאד טָאה עמ זַא ןואי אל

 ,ןענּופעג ןטרָאד ךיז ןּבָאה סָאװ לארׂשי עלַא ןעגנַאגעג
 -ײטשלײז יד ןכָארּבעצ ןּבָאה ײז ןּוא ,הדּוהי ןּופ טעטש יד ּוצ
 יד ןפרָאװעגנײַא ןּוא ,רעמיוּבנצעג יד טקַאהענּפָא ןּוא ,רענ
 ןיא ןּוא ,ןימינּב ןּוא הדּוהי ץנַאג ןּופ ,תוחּבומ יד ןּוא תֹוּמָּב
 רעדניק עלַא ןּוא .ןדנעלרַאפ םּוצ זיּב ,השנמ ןּוא םירפא
 -נגייא ןייז ּוצ רעכַאלטיא טרעקעגמוא ךיז ןּבָאה לארׂשי ןּופ
 .טעטש ערעײז ןיא םּוט

 יד ןּופ ןעגנּולײטּפָא יד טמיטשַאּב טָאה ּוהָיקזִחי ןּואי
 ד
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 יװ ןכַאלטיא ,ןעגנולײטּפָא ערעײז טול םִַיַול יד ןּוא םינהֹּכ !
 -דנַארּב רַאפ ,םִַיַול יד ייס םינהֹּכ יד יײס ,טסניד ןייז ךָאנ !
 ּוצ ןּוא ,ןעניד ּוצ ףיוא ,רעּפּפָאדירפ רַאפ ןּוא ,רעפּפָא !
 ןּוא* ;ןרעגַאל סטָאג ןּופ ןרעוט יד ןיא ןּבױל ןּוא ןעקנַאד |
 -דנַארּב יד רַאפ געמרַאפ ןייז ןּופ רעײטשוצ סכלמ םעד !

 ןּופ ןּוא ירפ רעד ןיא ןּופ רעפּפָאדנַארּב יד רַאפ--רעפּפָא
 -שאֹר ןּופ ןּוא ,םיתּבש יד ןּופ רעפּפָאדנַארּב יד ןּוא ,טנװָא |

 ןּבירשעג טייטש סע יװ יװַא ,םיבֹוט-םוִי יד ןּופ ןּוא ,שדֹוח
 םעד טגָאזעגנָא טָאה רע ןּוא* .טָאג ןּופ הרֹוּת רעד ןיא |

 ןופ לייט םעד ןּבעג ּוצ ,םִיַלָשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב יד ,קלָאפ
 רעד ןָא ןטלַאה ךיז ןלָאז ײז ידּכ ,םִיַײַול יד ןּוא םינהֹּכ יד
 -עג טײרּפשרַאפ זיא טרָאװ סָאד יװ ןּוא* .טָאג ןּופ הרֹוּת
 ליפ טכַארּבעג לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּבָאה ױזַא ,ןרָאװ
 ײלרעלַא ןּוא ,קינָאה ןּוא ,לייא ןּוא ,ןײװ ,האּובּת ןּופ עטשרע
 -עג ײז ןּבָאה גנידצלַא ןּופ רׂשעמ ןּוא ,דלעפ ןּופ םּוקנייַא
 סָאװ הדּוהי ןּוא לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא* .םורל טכַארּב
 -עג ןּבָאה ךיוא ײז ,הדּוהי ןּופ טעטש יד ןיא ןסעזעג ןעניײז
 יד ןּופ רׂשעמ ןּוא ,ףָאש ןּוא רעדניר ןּופ רׂשעמ טכַארּב
 רעײז טָאג ּוצ ןרָאװעג טקילײהעג ןעניײז סָאװ ןּבָאג עקיליײה
 ןיאי .זיװסנפיוה-סנפיוה טגײלעגנָא ןּבָאה יז ןּוא ;רַאה
 יד ןּופ טנּורג םעד ןגײל ןּבױהעגנָא ןעמ טָאה שדֹוח ןטירד
 ןענייז* .טקידנעעג ןעמ טָאה שדֹוח ןטעּביז ןיא ןּוא ,סנפיוה
 יד טקּוקַאּב ןּבָאה ײז ןּוא ,ןרַאה יד ןּוא ּוהָיקזִחי ןעמּוקעג
 .לארׂשי קלָאפ ןייז ןּוא טָאג טשטנעּבעג ןּבָאה ןּוא ,סנפיוה
 יד ןגעװ םִַײול יד ןּוא םינהֹּכ יד טגערפעג טָאה ּוהָיקזִחי ןּואי
 לודָגְןהֹּכ רעד ּוהָירַזַע טרעפטנעעג םיא טָאהיי .סנפיוה
 טָאה עמ טניז :טגָאזעג טָאה ןּוא ,קֹודָצ ןּופ זיוה םעד ןּופ
 ןּבָאה ,טָאג ןּופ זיוה ןיא גנּודײשּפָא יד ןעגנערּב ןּבױהעגנַא
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 םורָאװ ;ליפ טוָאלעגרעּביא ךָאנ ןּוא ,טַאז ּוצ ןסעגעג רימ
 -עגרעּביא זיא סָאװ ןּוא ;קלָאפ ןייז טשטנעּבעג טָאה טָאג
 .עּברּוה עקיזָאדיד זיא ןּבילּב

 סטָאג ןיא ןרעמַאק ןטײרגּוצ ןסיײהעג ּוהָיִקזִחְי טָאה'י
 -נײרַא ךַאלרע טָאה עמ ןּוא* .טײרגעגּוצ טָאה עמ ןּוא ,זיוה
 עקילײה יד ןּוא ,רׂשעמ םעד ןּוא ,גנודײשּפָא יד טכַארּבעג
 רעד ּוהָינַנְּכ ןעװעג זיא יז רעּביא רעריפנָא רעד ןּוא ;ןּבָאנ
 ,לַאיחי ןּוא* .רעטײװצ רעד ,יִעמִש רעדּורּב ןייז ןּוא ,יוֵל
 ,דָבָזֹוי ןּוא ,תֹומירי ןּוא ,לֵאהָׂשַע ןּוא ,תַחַנ ןּוא ,ּוהָיוַזַע ןּוא
 ןעװעג ןענייז ,ּוהָיְנּב ןּוא ,תַחַמ ןּוא ,ּוהָיכַמסִי ןּוא ,לָאילָא ןּוא
 רעדּורּב ןייז ןּוא ןּוהָינַנָּכ ןּופ טנַאה רעד רעטנּוא סרעעופיוא
 ּוהָירַַע ןּוא ּוהָיקזִחי ךלמ םעד ןּופ לעפַאּב םעד טול ,ןיִעמִש
 ,ןהָנמִי ןּופ ןּוז רעד אֵרֹוק ןּוא** .זיוה סטָאג ןּופ טשריפ םעד
 יד רעּביא ןעװעג זיא ,חרומ ןיא ןַאמרעױט רעד ,יִנֵל רעד
 ןופ גנּודײשּפָא יד ןלײטּוצרעדנַאנַאפ ףיוא ,טָאג ּוצ תובדנ
 זיא םיא רעטנוא ןּוא* .ןּבָאג עקילײה רָאג יד ןּוא טָאג
 ןּוא ,ּוהָירַמַא ,ּוהָיעַמׁש ןּוא ,ַעּוׁשֵי ןּוא ,ןימָינִמ ןּוא ,ןֶדֵע ןעװעג
 ןּבעג ּוצ ךַאלרע ידּכ ,םינהּכ יד ןּופ טעטש יד ןיא ,ּוהָינַכש
 ןסיורג םעד יװַא ,ןעגנולײטּפָא יד טול רעדירּב ערעײז ּוצ
 -רַאפ ןעװעג ןענייז סָאװ יד ּוצ ץּוחַאי*-.םעניילק םעד יװַא
 ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי ײרד ןּופ ,ןענױשרַאּפסנַאמ ןּופ טנכײצ
 ןכַאלגעטגָאט םעד טול טָאג ןּופ זיוה ןיא ןעמּוק סָאװ עלַא
 ערעײז טול ןכַאװ ערעײז ףיוא טסניד רעיײז ּוצ ףרַאדַאּב
 טול םינהֹּכ יד ןּופ שינעכײצרַאפ יד ןּואיי .ןעגנולײטּפָא
 רָאי קיצנַאװצ ןּופ ,םִַײול יד ןּופ ןּוא ,רעזייהרעטָאפ ערעײז
 רעײז ןיא ןכַאװ ערעײז טול ןעװעג זיא ,רעכעה ןּוא טלַא
 ןופ טנכיײצרַאפ ןעװעג ןענײז סָאװ יד ּוצ ןּוא*-ןעגנולײטּפָא
 ערעײז ןּוא ,רעּבײװ ערעײז ,רעדניק עניילק ערעײז עלַא
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 ןיא םורָאװ ;הדע רעצנַאג רעד ּוצ-רעטכעט ערעײז ןּוא ,ןיז
 ןקילײה םּוצ טקילײהעג ךיז ײז ןּבָאה טײקכַאלרע רעײז
 ןיא ,םינהֹּכ יד ,ןרהַא ןּופ רעדניק יד רַאפ ןּוא;* .טסניד !
 ןיא ןעװעג ןענייז ,טעטש ערעײז ןּופ רעדלעפ ענעּפָא יד !

 טימ ןפּורעגנָא ןעװעג ןענײז סָאװ ןשטנעמ טָאטש רעכַאלטיא
 ןשיװצ ןענױשרַאּפסנַאמ עלַא ּוצ םיקלח ןּבעג ּוצ ,ןעמענ יד
 ןשיװצ טנכיײצרַאפ ןעװעג ןענייז סָאװ עלַא ּוצ ןּוא ,םינהּכ יד
 .םִַיַול יד

 ןוא .הדּוהי ץנַאג ןיא ןָאטעג ּוהָיִקזִחי טָאה ױװַא ןּוא"
 -רָאװ ןּוא קיטרַאפטכער ןּוא טּוג זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע
 ךַאז רעכַאלטיא ןיא ןּוא** .רַאה ןייז טָאג רַאפ קיטפַאה
 ,ויוה סטָאג ןּופ טסניד םעד ןיא ןּבױהעגנָא טָאה רע סָאװ
 ןייז ןכּוז ּוצ ידּכ ,טָאּבעג םעד ןיא ןּוא הרֹוּת רעד ןיא ןּוא
 ןּוא ,טעּברַאעג ןצרַאה ןצנַאג ןייז טימ רע טָאה ,טַאנ
 .טקילגַאּב טָאה
 ּוקעג זיא ,טפַאשיײרט ןּוא ןשינעעשעג עקיָאדיד ךָא בל

 ןיא ןײרַא זיא רע ןּוא ,רּושַא ןּופ ךלמ רעד בירֵחנַס ןעמ
 ,טעטש עטקיטסעפַאּב יד ףיוא טרעגעלעג טָאה ןּוא ,הדּוהי
 יװ ןּוא" .ךיז רַאפ ןכערּבניַא טלָאװעג יז טָאה רע ןּוא
 םינּפ ןייז ןּוא ,ןעמּוקעג זיא בירֲחנַס זַא ןעזעג טָאה ּוהָיִקזִחי
 ןטלַאהעגהצע ןַא רע טָאהּ* ,םִיַלָשּורי ןגעקַא המחלמ ףיוא זיא
 ַאװ יד ןּפָאטשרַאפ ןגעװ םירֹוּביג ענײז ןּוא ןרַאה ענייז טימ
 םיא ןּבָאה ײז ןּוא ;טָאטש ןסיוא סָאװ ןלַאװק יד ןּופ ןרעס
 ,קלָאפ ליפ טלמַאזעגנייַא ךיז ןּבָאה סע ןּוא* .ןפלָאהעג
 סָאװ ךייט םעד ןּוא ,ןלַאװק עלַא טּפָאטשרַאפ ןּבָאה ײז ןּוא
 יד ןלָאז לָאסכַאנ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,דנַאל ןטימ ןכרוד טסילפ
 ןּוא* ?רעסַאװ ךס ַא ןעניפעג ןּוא ןעמּוק רּוׁשַא ןּופ םיכלמ
 עצנַאג יד טיוּברַאפ טָאה ןּוא ,טקרַאטשעג ךיז טָאה רע
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 יד ויּב טכַארּבעגפױרַא יז ןּוא ,רעױמ ענעכָארּבעגנײַא
 טָאה רע ןּוא ;ןסורעד רעיומ רעדנַא ןַא ךָאנ ןּוא ,סמערּוט
 טכַאמעג טָאה רע ןּוא ,טָאטש-סדוד ןיא אֹולְמ טקיטסעפַאּב
 טײלטּפױה טכַאמעג טָאה רע ןּוא* .ןדליש ןּוא בורל ןפַאװ
 ּוצ טלמַאזעגניַא יז טָאה ןּוא ,קלָאפ ןרעּביא המחלמ ןּופ
 טָאה רע ןּוא ,רעױטטָאטש םייּב ץַאלּפ ןטײרּב ןפיוא ךיז
 ןּוא קרַאטש טַײזי :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןצרַאה רעײז ּוצ טדערעג
 םעד רַאפ ןטסננַא טינ ןּוא ןּבָאה ארֹומ טינ טלָאו ריא ;טסעפ
 ,םיא טימ סָאװ ןֹומה ןצנַאג םעד רַאפ ןּוא ,רּוׁשַא ןּופ ךלמ
 טימ" .םיא טימ יװ רערעסערג ַא זיא זדנּוא טימ םורָאװ
 רעזדנּוא טָאג זיא ודנּוא טימ ןּוא ,שיילפ ןּופ םערָא ןַא זיא םיא
 .תומחלמ ערעוזדנּוא ןריפ ּוצ ןּוא ןפלעה ּוצ ודנּוא ,רַאה
 ןּופ רעטרעװ יד ףיוא טוָאלרַאפ ךיז טָאה קלָאפ סָאד ןּוא
 .הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ּוהָיקוִחִי

 טקישעג רּוׁשַא ןּופ ךלמ רעד בירֲחנַס טָאה םעדכָאנ/
 ,שיכָל ייּב ןעװעג זיא רע ןּוא-םִיַלָשּורי ןייק טכענק ענייז
 ןּופ ךלמ םעד ּוהָיקוַחי ּוצ--םיא טימ הלשממ עצנַאג ןייז ןּוא
 :ןגָאז ּוצ יװַא ,םִיַלָשּורי ןיא סָאװ הדּוהי ץנַאג ּוצ ןּוא ,הדּוהי
 סָאװ ףיוא :רּוׁשַא ןּופ ךלמ רעד בירֲחנַס טגָאזעג טָאה ױזַא"
 ןיא גנורעגעלַאּב ןיא טציז ןּוא ,ךייַא ריא טרעכיזרַאפ
 ךייַא ידּכ ,ןייַא ךייַא טדער ּוהָיקזִחי ,רָאװרַאפ:: ?םִיַלָשּורי
 ;ןגָאז ּוצ יױװַא ;טשרָאד ןּופ ןּוא רעננּוה ןּופ ןּברַאטש ןזָאל ּוצ
 טנַאה רעד ןּופ ןייז ליצמ זדנּוא טעװ טָאג רעודנּוא הוהי
 סָאװ ּוהָיִקזִחי רעד טינ סָאד זיא** .רּוׁשַא ןּופ ךלמ םעד ןּופ
 -עג טָאה ןּוא ,תוחּבומ עניז ןּוא תומָּב ענייז ןָאטעגּפָא טָאה
 ןייא רַאפ :ןנָאז ּוצ ױזַא ,םִיַלָשּורי ּוצ ןּוא הדּוהי ּוצ טגָאז
 ?ןרעכיײר ריא טלָאז םיא ףיוא ןּוא ,ןקּוּב ךיז ריא טלָאז חּבומ
 ןּבָאה ןרעטלע עניימ ןּוא ךיא סָאװ טינ ןעד ריא טסײװ;*



 57 ּב םימיה ירבד 21--14 בל

 ןופ רעטעג יד ןּבָאה ?רעדנעל יד ןּופ תומּוא עלַא ּוצ ןָאטעג
 דנַאל רעײז ןייז ליצמ טנעקעג רעדנעל יד ןּופ רעקלעפ יד
 עקיזָאדיד ןּופ רעטעג עלַא ןשיװצ זיא רעוו'* ?טנַאה ןיימ ןּופ
 טָאה סָאװ ,טסיװרַאפ ןּבָאה ןרעטלע עניימ סָאװ רעקלעפ
 טָאג רעײַא זַא ,טנַאה ןיימ ןּופ קלָאפ ןייז ןייז ליצמ טנעקעג
 ,דנּוצַא ןּוא* ?טנַאה ןיימ ןּופ ןייז ליצמ ןענעק ךייַא לָאז
 ןדערנײַא טינ ךייַא רע לָאז ןּוא ,ןרַאנ טינ ּוהָיקזִח ךייַא לָאז
 טָאג ןייק םורָאװ ,ןּביױלג טינ םיא טלָאז ריא ןּוא ,סָאװיױװַא
 ןייז ליצמ טנעקעג טינ טָאה ךיירגיניק רעדָא קלָאפ ןייק ןּופ
 עניימ ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןּוא ,טנַאה ןיימ ןּופ קלָאּפ ןייז
 ןּופ ןייז ליצמ טינ סיװעג ךייַא טָאג רעיַא טעװ ,ןרעטלע
 .טנַאה ןיימ

 טָאג ףיוא טדערעג רעמ ךָאנ ןּבָאה טכענק ענייז ןּואי*
 טָאה ווירּב ַא ןּוא* .טכענק ןייז ּוהָיִקזִחי ףיוא ןּוא ,רַאה םעד
 ןּוא ,לארׂשי ןּופ רַאה םעד טָאג ןרעטסעל ּוצ ןּבירשעג רע
 יד ןּופ רעטעג יד יװ ױזַא :ןנָאז וצ ױזַא ,םיא ןגעק ןדער ּוצ
 רעײז ןעװעג ליצמ טינ ןּבָאה סָאװ ,רעדנעל יד ןּופ תומּוא
 טינ ּוהָיקזִחי ןּופ טָאג רעד טעװ ױזַא ,טנַאה ןיימ ןּופ קלָאפ
 -סיוא ןּבָאה ײז ןּוא* .טנַאה ןיימ ןּופ קלָאפ ןייז ןייז ליצמ
 ןופ קלָאפ םעד ּוצ ,שידּוהי ףיוא ,לוק ןכיוה ַא ףיוא ןפּורעג
 ײז ןּוא ןקערשוצרעּביא ײז ,רעיױמ רעד ףיוא סָאװ םִיַלָׁשּורי
 .טָאטש יד ןעגניװצַאּב ןענעק ןלָאז יז ידּכ ,ןעלמוטעצ ּוצ
 יװ ױזַא םִיַלָשּורי ןּופ טָאג םעד ןגעװ טדערעג ןּבָאה ײז ןּוא
 טכַאמעג ,דרע רעד ןּופ רעקלעפ יד ןּופ רעטעג יד ןגעוו
 .טנעה סנשטנעמ ןּופ

 ןוז רעד איבנה ּוהָיעַשי ןּוא ,ּוהָיִקזִחי ךלמ רעד טָאה*"
 ןעירשעג ןּבָאה ײז ןּוא ,םעד ןגעװ ןעװעג ללּפתמ ,ןצֹומָא ןּופ
 טָאה רע ןּוא ,ךאלמ ַא טקישעג טָאה טָאג ןּוא** .למיה םּוצ
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 ןוא רעריּפנָא ןּוא רוּביג ןשידלעה רעדעװטעי טגיליטרַאפ
 טָאה רע ןּוא ;רּוׁשַא ןּופ ךלמ םעד ןּופ רענַאל ןיא ןַאמטּפיױה
 יװ ןּוא .דנַאל ןייז ּוצ םינּפ ןיא דנַאש טימ טרעקענמּוא ךיז
 סָאװ יד ןּבָאה ,טָאג ןייז ןּופ זיוה ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא רע
 טכַאמעג ןטרָאד םיא ,דײװעגניא ענייז ןּופ סױרַא ןענייז
 .דרעװש ןטימ ןלַאפ

 רעניֹוװַאּב יד ןּוא ןּוהָיקזִחי ןפלָאהעג טָאג טָאה יװַא
 ןופ ךלמ םעד בירֲֵחנַס ןּופ טנַאה רעד ןּופ םִיַלָשּורי ןּופ
 -יּב יז זיא רע ןּוא ;ןעמעלַא ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןּוא ,רּוׁשַא
 -נַאשעג טכַארּבעג ןּבָאה ליפ ןּוא** .םּורַא דנּור ןענַאטשעג
 ּוהָיקזִחי ּוצ תונּתמ ערעײט ןּוא ,םִיַלָשּורי ןייק טָאג ּוצ ןעק
 ןיא ןרָאװעג טכייהרעד זיא רע ןּוא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד
 .םעד ךָאנ רעקלעפ עלַא ןּופ ןגיוא יד

 םּוצ זיּב ןרָאװעג קנַארק ּוהָיִקזִחי זיא געט ענעי ןיא!
 טָאה טָאג ןּוא ,טָאג ּוצ ןעװעג ללּפתמ טָאה רע ןּוא ,ןּברַאטש
 רעּבָא= .ןכיײצ ַא ןּבעגעג םיא טָאה ןּוא ,טרעפטנעעג םיא
 "עג ןָאטעג זיא םיא יװ ױזַא טרעקעגמּוא טינ טָאה ּוהָיקוִחי
 זיא סע ןּוא ,ןּביױהרעד ךיז טָאה ץרַאה ןייז םורָאװ ,ןרָאװ
 .םִיַלָשּורי ןּוא הדּוהי ףיוא ןּוא םיא ףיוא ןרָאצ ַא ןעװעג
 טײקידרעּפָאה רעד ןּופ טקינעטרעטנּוא ךיז ּוהָיקזִחי טָאהי
 רעד ןּוא ,םִיַלָשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןּוא רע ,ןצרַאה ןייז ןּופ
 ןופ געט יד ןיא יז ףיוא ןעמּוקעג טינ זיא טָאג ןּופ ןרָאצ
 .ןּוהָיקזִחי

 ,ליפ רעײז דובּכ ןּוא רׁשֹוע טַאהעג טָאה ּוהָיקזִחי ןּואיי
 רַאפ ןּוא רעּבליז רַאפ ןרעמַאקצַאש טכַאמעג ךיז טָאה ןּוא
 רַאפ ןּוא ,םימׂשּב רַאפ ןּוא ,רעניײטש ערעײט רַאפ ןּוא ,דלָאג
 סרעלכייּפש ןּוא** ;ןכַאז עקיטסּולגײלרעלַא רַאפ ןּוא ,ןד ליש
 ןלַאטש ןּוא ;לײא ןּוא ,ןײװ ןּוא ,האּובּת ןּופ םּוקניַא םעד רַאפ
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 ןוא** .ןטפעהעג ןיא סעדַאטס ןּוא ,תומהּב ײלרעלַא רַאּפ
 -ניר ןּוא ףָאש ןּופ יפ ןּוא ,טעטש טפַאשעגנײַא ךיז טָאה רע |

 סיורג ַא רעײז ןעקנָאשעג םיא טָאה טָאג םורָאװ ;בורל רעד

 טּפָאטשרַאפ טָאה ּוהָיִקזִחי רענעגייא רעד ןּוא* .געמרַאפ
 ד

 ןּוא ,ןֹוחיִג ןּופ ןרעסַאװ יד ןּופ גנַאגסױא ןטשרעּביױא םעד |
 -סדוד ןּופ ברעמ ּוצ ּפָארַא ךיילג ןייג טכַאמעג יז טָאה |
 רעדעװטעי ןייז ןיא טקילגַאּב טָאה ּוהָיקזִחי ןּוא .טָאטש |

 לבָּב ןּופ ױרַאה יד ןּופ םיחּולש יד יײּב רעּבָא"* .גנּואּוט
 - -רעדנוװ םעד ןגעוו ןגערפּוצכָאנ םיא ּוצ טקישעג ןּבָאה סָאװ
 ,ןוָאלרַאפ טָאג םיא טָאה ,דנַאל ןיא ןעשעג זיא סָאװ ןכײצ
 .ןצרַאה ןיא םיא ײּב סָאװ ץלַא ןסיװ ּוצ ידּכ ,ןװּורּפ ּוצ םיא

 ענייז ןּוא ,ןּוהָיִקוִחי ןגעװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּואי
 והָיעַשי ןּופ גנואעז רעד ןיא ןּבירשַאּב ןענייז יז ,םידסח
 הדּוהי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ךּוּב ןיא ןצֹומָא ןּופ ןּוז םעד איבנה
 ענייז טימ טגײלעג ךיז טָאה ּוהָיקזִחי ןּוא= .לארׂשי ןּוא
 גנַאנפױרַא םעד ףיוא ןּבָארגַאּב םיא טָאה עמ ןּוא ,ןרעטלע
 ןּוא הדּוהי ץנַאג ןּוא ;דוד ןּופ רעדניק יד ןּופ םירבק יד ןּופ
 ײּב דובּכ ןָאטעננָא םיא ןּבָאה םִיַלָׁשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב יד
 ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא השנמ ןּוז ןייז ןּוא .טױט ןייז
 .טרָא

 -עג זיא רע זַא ,ןעװעג טלַא השנמ זיא רָאי ףלעװצי גל
 "עג רע טָאה רָאי קיצנַאװצ ןּוא ףניפ ןּוא ,ךלמ ןרָאװ

 .םִיַלָשּורי ןיא טגיניק
 ןופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּואי

 טָאג סָאװ רעקלעפ יד ןּופ ןטיײקידרעװמּוא יד יװ ױזַא ,טָאג
 רע ןּוא* .לארׂשי ןּופ רעדניק יד רַאפ ןּופ ןּבירטרַאפ טָאה
 ּוהָיִקזִחי רעטָאפ ןייז סָאװ תומָּב יד עױּבעגּפָא רעדיװ טָאה

 .רעטייוו ןּוא 13 ,כ 'ב םיכלמ עז *
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 תוחּבומ טלעטשעגפיוא טָאה רע ןּוא ,ןפרָאװענניַא טָאה
 ךיז ןּוא ,רעמיוּבנצעג טכַאמעג טָאה ןּוא ,רעטעגילַעַּב יד ּוצ
 .טנידעג יז ןּוא ,למיה ןּופ ליח ןצנַאג םעד ּוצ טקּוּבעג
 טָאה טָאג סָאװ ,טָאג ןּופ זיוה ןיא תוחּבומ טיוּבעג טָאה רע ןּואי
 .קיּבייא ףיוא ןעמָאנ ןיימ ןייז לָאז םִיַלָשּורי ןיא :טגָאזעג
 למיה ןּופ ליח ןצנַאג םעד ּוצ תוחּבומ טיוּבעג טָאה רע ןּואי
 טכַאמעג טָאה רע ןּוא* .זיוה סטָאג ןּופ ןפיוה עדייּב ןיא
 ,םֹונָהְדִּב ןּופ לָאט םעד ןיא ירעייפ ןכרּוד ןיז ענייז ןייגכרּוד
 ןוא ,טרעּבױצעג ןּוא ײרעעונכײצ טכיורּבעג טָאה רע ןּוא
 ןגָאזרָאװ סָאװ יד טפַאשעגנייַא טָאה רע ןּוא ,ףושיּכ טכַאמענ
 סָאװ ןָאט ּוצ טרעמעג טָאה רע .חּור ַא רעדָא טסייג ַא טימ
 .ןענערעצרעד ּוצ םיא ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא
 רע סָאװ ץעג ןטצינשעג םעד טלעטשעגנײרַא טָאה רע ןּואי
 ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג סָאװ ,טָאג ןּופ זיוה ןיא ,טכַאמעג טָאה
 ןיא ןּוא ,זיוה ןקיזָאדמעד ןיא :ןהמלש ןּוו ןייז ּוצ ןּוא ןדוד
 םיטבש עלַא ןּופ טלײװרעדסױא ּבָאה ךיא סָאװ ,םִיַלָׁשּורי
 ןוא* ;קיּבײא ףיוא ןעמָאנ ןיימ ןָאט ךיא לעװ ,לארׂשי ןּופ
 רעד ןּופ לארׂשי ןּופ סּופ םעד ןָאטּפָא טינ רעמ לעװ ךיא
 בוא ,ןרעטלע ערעייַא רַאפ טרעשַאּב ּבָאה ךיא סָאװ דרע
 ,ןלױפַאּב ײז ּבָאה ךיא סָאװ ץלַא ןָאט ּוצ ןטיה רָאנ ןלעװ יז
 ךרּוד ,ןצעזעג יד ןּוא םיקּוח יד ןּוא הרֹוּת רעצנַאג רעד טול
 רעניֹוװַאּב יד ןּוא הדּוהי טריפרַאפ טָאה השנמ ןּוא* .ןהשמ
 סָאװ רעקלעפ יד ןּופ סטכעלש רעמ ןָאט ּוצ םִיַלָשּורי ןּופ
 .לארׂשי ןּופ רעדניק יד רַאפ ןּופ טניליטרַאפ טָאה טָאג

 ,קלָאפ ןייז ּוצ ןּוא ןהשנמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא""
 ײז ףיוא טָאה טָאג ןּואי .ןעמּונרַאפ טינ ןּבָאה יז רעּבָא
 ײז ןּוא ,רּוׁשַא ןּופ ךלמ םעד ןּופ רעריפ-ליח יד טכַארּבעג
 טדימשעג םיא ןּבָאה ןּוא ,ןעגניר טימ ןהשנמ ןעגנוװצַאּב ןּבָאה

 .ךֶלֹומ טָאג םּוצ ןענערּברַאפ .ה .ד *
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 ןוא* .לבָּב ןיק טריפעגקעװַא ןּוא ,ןטייק ענרעּפּוק ןיא
 ,רַאה ןייז טָאג ייּב ןטעּבעג רע טָאה ,טקירדעגּוצ טָאה םיא זַא
 טָאג םעד רַאפ קינעטרעטנּוא רעײז ןרָאװעג זיא רע ןּוא
 ;םיא ּוצ ןעװעג ללּפתמ טָאה רע ןּוא= .ןרעטלע ענייז ןּופ
 ּוצ טָאה ןּוא ,םיא ןּופ ןטעּברעד טוָאלעג ךיז טָאה רע ןּוא
 םִיַלָׁשּורי ןייק טרעקעגמוא םיא טָאה ןּוא ,השקּב ןייז טרעהעג
 .טָאג זיא הוהי וַא טסּוװעג טָאה השנמ ןּוא ;הכּולמ ןייז ּוצ

 עטסקינײװנסױא ןַא טיוּבעג רע טָאה םעדכָאנ ןּוא:*
 ןוא ,לָאט ןיא ,ןֹוחיִג ןּופ ברעמ ןיא ,טָאטש-סדוד ּוצ רעיומ
 טלגנירעגמורַא טָאה רע ןּוא ;רעיוטשיפ ןּופ גנַאגניַא םייּב
 טָאה רע ןּוא .ךיוה רעייז טכַאמעג יז טָאה ןּוא ,לָפֹוע םעד
 טעטש עטקיטסעפַאּב עלַא ןיא רעריפ-ליח טצעועגנײרַא
 ,רעטעג עדמערפ יד ןָאטענּפָא טָאה רע ןּוא;* .הדּוהְי ןיא
 רע סָאװ תוחּבומ עלַא ןּוא ,זיױה סטָאג ןּופ ץעג םעד ןּוא
 ןיא ןּוא ,זוה סטָאנ ןּופ גרַאּב םעד ףיוא טיוּבעג טָאה
 .טָאטש ןסיוא ןפרָאװעגסױרַא יז טָאה רע ןּוא ;םִיַלָשּורי
 טָאה ןּוא ,הוהי ןּופ חּבומ םעד טיוּבעגפיוא טָאה רע ןּוא;*
 ןוא ;רעּפּפָאקנַאד ןּוא רעפּפָאטכַאלש םיא ףיוא טכַאלשעג
 .לארׂשי ןּופ טָאג םעד הוהי ןעניד ּוצ הדּוהי טגָאזעגנָא טָאה רע
 יד ףיוא טכַאלשעג ץלַא ךָאנ טָאה קלָאפ סָאד ,רָאװרַאּפיי
 .טָאג רעײז הוהי ּוצ רָאנ רעּבָא ,תֹוּמַּב

 הליפּת ןייז ןּוא ,ןהשנמ ןגעװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא*
 ּוצ ןּבָאה סָאװ סרעעז יד ןּופ רעטרעװ יד ןּוא ,טָאג ןייז ּוצ
 יז ,לארׂשי ןּופ רַאה םעד טָאג ןּופ ןעמָאנ ןיא טדערעג םיא
 .לארׂשי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעג יד ןיא ָאד ןענייז
 -רעד טזָאלעג ךיז טָאה ןטָא ױזַא יװ ןּוא ,הליפּת ןייז ןּוא;*
 יד ןּוא ,גנושלעפ ןייז ןּוא דניז עצנַאג ןייז ןּוא ,םיא ןּופ ןטעּב
 -עגפיוא ןּוא ,תומָּב טיוּבעג יז ןיא טָאה רע סָאװ רעטרע
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 רע רעדייא ,רעדליּב עטצינשעג ןּוא רעמיוּבנצעג טלעטש
 -רעװ יד ןיא ןּבירשַאּב ןענייז יז ,קינעטרעטנּוא ןרָאװעג זיא
 .סרעעז יד ןּופ רעט

 ןּוא ,ןרעטלע ענייז טימ טנײלעג ךיז טָאה השנמ ןּוא*"
 זיא ןֹומָא ןּוז ןייז ןּוא .םייה ןייז ןיא ןּבָארגַאּב םיא טָאה עמ
 | .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג

 רע זַא ,ןעװעג טלַא ןֹומֶָא זיא רָאי קיצנַאװצ ןּוא ײװצ!י
 ןיא טניניקעג רע טָאה רָאי ײװצ ןּוא ,ךלמ ןרָאװעג זיא
 .םִיַלָשּורי

 ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּואיי
 עלַא ּוצ ןּוא ;ןָאטעג טָאה השנמ רעטָאפ ןייז יװ יװַא טָאג
 ,טכַאמעג טָאה השנמ רעטָאפ ןייז סָאװ רעדליּב עטצינשעג
 טינ זיא רע ןּוא= .טנידעג ײז ןּוא ,טכַאלשעג ןֹומָא טָאה
 השנמ רעטָאפ ןייז יװ ױזַא טָאג רַאפ ןרָאװעג קינעטרעטנוא
 רעמ ץלַא טָאה ,ןֹומָא ,רע רָאנ ,ןרָאװעג קינעטרעטנּוא זיא
 .טקידלּושרַאפ ךיז

 ,םיא ףיוא טנּוּב ַא טכַאמעג ןּבָאה טכענק ענייז ןּוא*
 ןופ קלָאפ סָאד ןּוא* .זיוה ןייז ןיא טײטעג םיא ןּבָאה ןּוא
 טנּוּב םעד טכַאמעג ןּבָאה סָאװ עלַא ןגָאלשרעד טָאה דנַאל
 טָאה דנַאל ןּופ קלָאפ סָאד ןּוא .ןֹומָא ךלמ םעד ףיוא
 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ַא רַאפ ּוהָיִשאֹי ןּוז ןייז טכַאמעג

 ןרָאװעג זיא רע זַא ,ןעװעג טלַא ּוהָיִשאֹי זיא רָאי טכַאי ךֶל
 ןיא טגיניקעג רע טָאה רָאי קיסיײרד ןּוא ןייא ןּוא ,ךלמ

 .םִיַלָשּורי
 יד ןיא קיטרַאפטכער זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּואי

 רעטָאפ ןייז ןּופ ןגעװ יד ןיא ןעגנַאגעג זיא ןּוא ,טָאג ןּופ ןגיוא
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 .סקניל רעדָא סטכער טרעקעגּפָא טינ ךיז טָאה ןּוא ,ןדוד
 ןעװעג ךָאנ זיא רע זַא ,הכּולמ ןייז ןּופ רָאי ןטכַא ןיא ןּואי
 רעטָאפ ןייז ןּופ טָאג םעד ןכּוז ןּבױהעגנָא רע טָאה ,לגניא ַא
 ןקינײר ןּבױהעגנָא רע טָאה רָאי ןטפלעװצ ןיא ןּוא ;ןדוד
 ןּוא ,רעמיוּבנצעג יד ןּוא ,תומָּב יד ןּופ םִיַלָשּורי ןּוא הדּוהי
 טָאה עמ ןּוא* .רעדליּב ענעסָאגעג יד ןּוא עטצינשעג יד
 ןּוא ;רעטעגילַעַּב יד ןּופ תוחּבזמ יד םיא רַאּפ ןפרָאװעננײַא
 ןּוא ;טקַאהעגּפָא רע טָאה יז רעּביא ןּביױא סָאװ ןלײזנּוז יד
 ןכָארּבעצ רע טָאה רעדליּב ענעסָאנעג יד ןּוא עטצינשעג יד
 ןּופ םירבק יד ףיוא ןטָאשעגרעדנַאנַאפ ןּוא ,ןסיוטשעצ ןּוא
 יד ןּופ רענייּב יד ןּוא* .ײז ּוצ טכַאלשעג ןּבָאה סָאװ יד
 רע ןּוא ,תוחּבזמ ערעײז ףיוא טנערּברַאפ רע טָאה םינהֹּכ
 יד ןיא ױזַא ןּוא* .םִיַלָשּורי ןּוא הדּוהי טקינײרעג טָאה
 ,ילּתפנ ויּב ןּוא ןועמש ןּוא םירפא ןּוא השנמ ןּופ טעטש
 רע ןּואי .םּורַא דנור ,גײצעגכערּב ענעגײא ערעײז טימ
 יד ןּוא ,רעמיוּבנצעג יד ןּוא ,תוחּבומ יד ןפרָאװעגניַא טָאה
 עלַא ןּוא ,ןיד ףיוא טקַאהעצ רע טָאה רעדליּב עטצינשעג
 ןּוא ;לארׂשי דנַאל ןצנַאג ןיא טקַאהענּפָא רע טָאה ןלײנװ
 .םִיַלָשּורי ןייק טרעקעגמּוא ךיז טָאה רע

 ןקינײר ןכָאנ ,הכּולמ ןייז ןּופ רָאי ןטנצכַא ןיא ןּואי -
 ןּוז םעד ןפָש טקישעג רע טָאה ,זיוה סָאד ןּוא דנַאל סָאד
 ןּוא ,טָאטש רעד ןּופ רַאה םעד ּוהָיַשֲעַמ ןּוא ,ןּוהָילַצַא ןּופ
 ןטכיררַאפ ּוצ ,רענעכײצרַאפ םעד ,ןוָחָאֹוי ןּופ ןּוז םעד חָאֹוי
 ּוצ ןעמּוקעג ןעניײז יז ןּוא"* .רַאה ןייז טָאג ןּופ זיוה סָאד
 טלעג סָאד ןּבענענּפָא ןּבָאה ןּוא ,לודָנןהֹּכ םעד ּוהָיִקלח
 ,םִַיַול יד סָאװ ,טָאג ןּופ זיוה ןיא ןרָאװעג טכַארּבעג זיא סָאװ
 ןּופ טנַאה רעד ןּופ טלמַאזעגפיוא ןּבָאה ,סרעטיהלעווש יד
 ,לארׂשי ןּופ ּבײלּברעּביא ןצנַאג ןּופ ןּוא ,םירפא ןּוא השנמ
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 ןייק טרעקענמּוא ךיז ןּוא ,ןימינּב ןּוא הדּוהי ץנַאג ןּופ ןּוא
 ןּופ טנַאה רעד ףיוא ןּבעגעג סע ןּבָאה יז ןּוא* .םִיַלָׁשּורי
 זיוה ןיא טלעטשעג ןעװעג ןענייז סָאװ רעטסניימקרעװ יד
 ןיא טעּברַאעג ןּבָאה סָאװ רעטסניימקרעװ יד ןּוא ;טָאג ןּופ
 ןכַאמּוצטכערּוצ ףיוא ןּבעגעגסױא סע ןּבָאה ,טָאג ןּופ זיוה
 -צלָאה יד ּוצ ןּבעגעג ןּוא:* ,טָאג ןּופ זיוה סָאד ןטכיררַאפ ןּוא
 -עג ןפיוק ּוצ ףיוא ,רעטסניימיוּב יד ּוצ ןּוא ,רעטסניימ
 ּוצ ףיוא ןּוא ,ןטסײל רַאּפ ץלָאה ןּוא ,רענייטש עטקַאה
 הדּוהי ןּופ םיכלמ יד סָאװ רעזייה יד ףיוא סנקלַאּב ןגײל
 ןּבָאה ןשטנעמ יד ןּואי .ןרעװ טרעטשעצ טזָאלעג ןּבָאה
 -עג ןעװעג ןענייז יז רעּביא ןּוא ;טעּברַא יד ןָאטעג ךַאלרע
 ןּופ רעדניק יד ןּופ ,םִַײול יד ,ּוהָידַבֹוע ןּוא ,תַחַי טלעטש
 ,םיתָהק יד ןּופ רעדניק יד ןּופ ,םָלּושמ ןּוא ,הָירַכז ןּוא ;ירָרמ
 סָאװ רעכַאלטיא --םִַיַול ערעדנַא ןּוא ;ןסַאּפוצפױא ףיוא
 ןעװעג ךיוא ןענייז ייז=* .רֶמָוייִלּכ ףיוא ןענַאטשרַאפ ךיז טָאה
 ףיוא טסַאּפעגפױא ןּבָאה ןּוא ,רעגערטטסַאל יד רעּביא
 .תוכָאלמ ַײלרעלַא ןיא טעּברַא ןָאטעג ןּבָאה סָאװ עלַא
 -םיוא ןּוא ,סרעּבַײרש ןעװעג ןענייז םִיִיִול יד ןּופ לייט ןּוא
 .טיײלרעױט ןּוא ,סרעעז

 זיא סָאװ טלעג סָאד ןעמונעגסױרַא ןּבָאה יז ןעו ןּוא!!
 רעד ּוהָיֵקלִח טָאה ,טָאג ןּופ ויוה ןיא ןרָאװעג טכַארּבעג
 .ןהשמ ךרווד ןּבעגעג הרֹוּת סטָאג ןּופ ךּוּב סָאד ןענופעג ןהֹּכ
 םעד ןָפָׁש ּוצ טגָאזעג טָאה ןּוא ןפּורעגּפָא ךיז ּוהָיִקלִח טָאה*
 ןיא הרֹוּת סטָאג ןּופ ךּוּב סָאד ןענּופעג ּבָאה ךיא :רעּבײרש
 .ןענָפָׁש ּוצ ְךּוּב סָאד ןּבעגעג טָאה ּוהָיקלִח ןּוא .טָאג ןּופ זיוה

 טָאה רע ןּוא ,ךלמ םּוצ ְךּוּב סָאד טכַארּבעג ןֶפֶׁש טָאה'*
 ץלַא :ןגָאז ּוצ יװַא ,רעפטנע ןא ךלמ םעד טכַארּבעג ךיוא
 ענד ןּופ טנַאה רעד ףיוא ןרָאװעג ןּבעגעגרעּביא זיא סָאװ
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 טלעג סָאד ןטָאשעגסוא ןּבָאה ײז ןּוא* .ײז ןעּוט ,טכענק
 "עג סע ןּבָאה ןּוא ,טָאג ןּופ זיוה ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ
 רעד ףיוא ןּוא ,עטלעטשעג יד ןּופ טנַאה רעד ףיוא ןּבעג
 .רעטסניימקרעװ יד ןּופ טנַאה |
 ,ךלמ םעד טלײצרעד טָאה רעּבײרש רעד ןֶפָש ןּוא; '

 .ןהֹּכ רעד ּוהָיִקלִח ןּבעגעג רימ טָאה ךּוּב ַא :ןגָאז ּוצ ױזַא
 סע ןּוא** .ךלמ םעד רַאפ טנעײלעג ןּופרעד טָאה ןָפָש ןּוא
 ןופ רעטרעװ יד טרעהעג טָאה ךלמ רעד יװ ,ןעװעג זיא
 ןוא* .רעדיילק ענייז ןסירעצ רע טָאה ױזַא ,הרֹוּת רעד
 ןּופ ןּוז םעד םקיחַא ןּוא ,ןּוהָיִקלִח ןלױפַאּב טָאה ךלמ רעד
 -יירש םעד ןָפָש ןּוא ,ןהָכימ ןּופ ןּוז םעד ןֹודבַע ןּוא ,ןענָפָש
 טײג': :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רעניד סכלמ םעד הָָשַע ןּוא ,רעּב
 -רעּביא ןענייז סָאװ יד רַאפ ןּוא ,רימ רַאפ טָאג ײּב טגערפ
 ןופ רעטרעװ יד ןגעװ ,הדּוהי ןיא ןּוא לארׂשי ןיא ןּבילּבעג
 ןופ ןרָאצמירג רעד זיא סיורג םורָאװ ,ְךּוּב םענענופעג םעד
 ערעודנּוא סָאװרַאפ ,זדנּוא ףיוא ןסָאגעגסױא זיא סָאװ טָאג
 ױזַא ןָאט ּוצ ,טָאג ןּופ טרָאװ סָאד טיהעג טינ ןּבָאה ןרעטלע
 .ךּוּב ןקיזָאדמעד ןיא ןּבירשעג טיײטש סָאװ ץלַא יו

 טָאה ךלמ רעד סָאװ יד ןּוא ,ּוהָיקלִח ןעננַאגעג זיא*
 םעד םּולַש ןּופ ּביײװ רעד ,האיבנ רעד הָדְלּוח ּוצ ,ןןסײהעג
 --רעטיהרעדיילק םעד ,ןהָרסַח ןּופ ןּוז םעד ,תֵהֹקִּת ןּופ ןּוז
 לטרעפטָאטש ןטײװצ ןיא ,םִיַלָשּורי ןיא טניֹוװעג טָאה יז ןּוא
 :טגָאזעג ײז ּוצ יז טָאה* .ריא ּוצ טדערעג ױזַא ןּבָאה ײז ןּוא-
 םעד ּוצ טגָאז :לארׂשי ןּופ רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױװַא
 טָאג טָאה ױזַא* :רימ ּוצ טקישעג ְךיַא טָאה סָאװ ןַאמ
 טרָא ןקיזָאדמעד ףיוא קילגמּוא ןַא גנערּב ךיא ,עז :טגָאזעג
 "עג ןעיטש סָאװ תוללק עלַא-רעניֹוװַאּב ענייז ףיוא ןּוא
 םעד רַאפ טנעײלעג טָאה עמ סָאװ ךוּב םעד ןיא ןּבירש
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 ,ןוָאלרַאפ ךימ ןּבָאה יז סָאװ רַאפרעד** .הדּוהי ןּופ ףלמ
 ּוצ ךימ ידּכ ,רעטעג עדמערפ ּוצ טרעכײרעג ןּבָאה ןּוא
 ןיימ ןּוא ,טנעה ערעײז ןּופ םיׂשעמ עלַא טימ ןענערעצרעד
 רע ןּוא ,טרָא ןקיזָאדמעד ףיוא ןסָאגעגסױא זיא ןרָאצמירג
 הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ּוצ ןּוא* .ןרעװ ןשָאלרַאפ טינ טעװ
 ױזַא ריא טלָאז םיא ּוצ ,טָאג יּב ןגערפ ּוצ ְךייַא טקיש סָאװ
 יד ןגעװ :לארׂשי ןּופ רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא :ןגָאז
 ץרַאה ןייד לײװ ,זיאיי ,טרעהעג טסָאה ּוד סָאװ רעטרעװ
 קינעטרעטנוא ןרָאװעג טסיּב ּוד ןּוא ,ןרָאװעג טכײװרעד זיא
 "מעד ןגעװ רעטרעװ ענייז טרעהעג טסָאה ּוד זַא טָאג רַאפ
 -עג טסיּב ּוד לײװ--רעניוװַאּב ענייז ןגעװ ןּוא טרָא ןקיזָאד
 ענײד ןסירעצ טסָאה ןּוא ,רימ רַאפ קינעטרעטנּוא ןרָאװ
 ךיא ּבָאה ךעמּורד ,רימ רַאפ טנײװעג טסָאה ןּוא ,רעדיײלק
 עניײד ּוצ ןייַא ךיד למַאז ךיא ,עזי* .טָאג טנָאז ,טרעהענּוצ
 רבק ןײד ןיא ןרעװ טלמַאזעגניַא טסעװ ּוד ןּוא ,ןרעטלע
 ךיא סָאװ וייּב סָאדלַא ןעז טינ ןלעװ ןגיוא ענײד ןּוא ,םולשּב
 .רעניֹוװַאּב ענייז ףיוא ןּוא טרָא ןקיזָאדמעד ףיוא גנערּב

 .רעפטנע םעד ךלמ םּוצ טכַארּבעג ןּבָאה יז ןּוא
 טלמַאזעגניַא טָאה ןּוא ,טקישעג טָאה ךלמ רעד ןּוא*י

 זיא ךלמ רעד ןּוא*י .םִיַלָשּורי ןּוא הדּוהי ןּופ עטסטלע עלַא
 הדּוהי ןּופ רענעמ עלַא טימ ,טָאג ןּופ זיוה ןיא ןעגנַאגעגפױרַא
 ,םַײול יד ןּוא םינהֹּכ יד ןּוא ,םִיַלָשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב ןּוא
 רע ןּוא .ןטסערג ןזיּב ןטסנעלק ןּופ קלָאפ ןצנַאג םעד ןּוא
 םעד ןּופ רעטרעװ עלַא ןרעיוא ערעײז ןיא טנעײלעג טָאה
 .טָאג ןּופ זיוה ןיא ןרָאװעג ןענּופעג זיא סָאװ דנּוּב ןּופ ְךּוּב
 רע ןּוא ,טרָא ןייז ףיוא טלעטשעג ךיז טָאה ךלמ רעד ןּואי*
 ּוצ ןּוא ,טָאג ךָאנ ןייג ּוצ ,טָאג רַאפ דנּוּב ַא ןסָאלשעג טָאה
 ןייז טימ ,ןצעזעג ענײז ןּוא ןגָאזנָא ענייז ןּוא טָאּבעג ענייז ןטיה
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 רעטרעװ יד ןָאט ּוצ ,לעז רעצנַאנ ןייז טימ ןּוא ןצרַאה ןצנַאג
 .ךּוּב ןקיזָאדמעד ןיא ןּבירשעג ןעייטש סָאװ דנּוּב םעד ןּופ
 ןענופעג ךיז ןּבָאה סָאװ עלַא ןייטשּוצ טכַאמעג טָאה רע ןּוא**
 םִיַלָשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןּוא ;ןימינּב ןּוא םִיַלָשּורי ןיא
 יז ןּופ טָאג םעד ,טָאג ןּופ דנּוּב רעד יװ ױזַא ןָאטעג ןּבָאה
 -מּוא עלַא ןָאטעגּפָא טָאה ּוהָיִשאֹי ןּוא* .ןרעטלע ערע
 ;לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ רעדנעל עלַא ןּופ ןטיײקידרעװ
 ןענופעג ךיז ןּבָאה סָאװ עלַא ןעניד טכַאמעג טָאה רע ןּוא
 ןּבָאה געט ענייז עלַא .טָאג רעיײז הוהי ןעניד ,לארׂשי ןיא
 ןופ טָאג םעד הוהי רעטניה ןּופ טרעקענּפָא טינ ךִיז יז
 .ןרעטלע ערעייז
 חַסָּפְךּברִק םִיַלָשּורי ןיא טכַאמעג טָאה ּוהָיִשאֹי ןּוא* הל

 ןיא חַסֶּפְךּברק םעד ןטכָאשעג טָאה עמ ןּוא ;טָאג ּוצ
 טלעטשעג טָאה רע ןּוא* .שדֹוח ןטשרע ןּופ גָאט ןטנצרעפ
 ּוצ טקרַאטשעג יז טָאה ןּוא ,ןכַאװ ערעײז ףיוא םינהֹּכ יד
 יד ּוצ טנָאזעג טָאה רע ןּוא* .זיוה סטָאג ןּופ טסניד םעד
 ןענייז סָאװ יד ,לארׂשי ץנַאג טנרעלעג ןּבָאה סָאװ םִַײַול
 ןורָא ןקילײה םעד ןײרַא טלעטש ;טָאג ּוצ קילײה ןעװעג
 ןופ ךלמ רעד ,ןדוד ןּופ ןּוז רעד המלש סָאװ זיוה םעד ןיא
 ןפיוא ןגָארט טינ רעמ טפרַאד ריא ;טיוּבעג טָאה ,לארׂשי
 .לארׂשי קלָאפ ןייז ןּוא רַאה רעײַא טָאג טניד דנּוצַא ;לסקַא
 ערעײַא טול רעזייהרעטָאפ ערעײַא ךָאנ ןָא ךייַא טיירּב ןּואי
 ןופ ךלמ םעד דוד ןּופ ץפירשעג םעד ןיא ןעגנּולײטנײַא
 ןוא* .ןהמלש ןּוז ןייז ןּופ ץפירשעג םעד ןיא ןּוא ,לארׂשי
 -רעטָאפ יד ןּופ ןעגנולײטּפָא יד טול םּוטקילײה ןיא טייטש
 ןּוא ,קלָאפ ןּופ רעדניק יד ,רעדירּב ערעײַא ןּופ רעזיײה
 ןּופ זיוהרעטָאפ ַא ןּופ לייט ַא גנּולײטּפָא רעכַאלטיא רַאפנ
 ךייַא טלַאה ןּוא ,חַסָּפךּברק םעד טכעש ןּוא" .םִַיַול יד
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 ןָאט ּוצ ידּכ ,רעדירּב ערעיײַא רַאפ ּוצ טײרג ןּוא ,קילַײה
 .ןהשמ ךרּוד טָאג ןּופ טרָאװ סָאד יװ ױזַא

 ןופ רעדניק יד רַאפ טדײשעגּפָא טָאה ּוהָיִשאֹי ןּואי
 חַסֶּפןּברק ןרַאפ ץלַא-גיצ עגנוי ןּוא ןסּפעש :ףָאש קלָאפ
 טנזיוט קיסיײרד--ןענּופעג ןטרָאד ךיז ןּבָאה סָאװ עלַא רַאפ
 ןעװעג ןענייז עקיזָאדיד .טנזיוט יירד רעדניר ןּוא ,לָאצ ןיא
 יּפָא ןּבָאה ןרַאה ענייז ןּוא* .געמרַאפ סכלמ םעד ןיפ
 ןּוא ,םינהֹּכ יד רַאפ ,קלָאפ םעד רַאפ הבדנ ַא טדיישעג
 ןטשריפ יד ,לַאיחי ןּוא ,ּוהָירַכז ןּוא ,ּוהָיִקלִח .םִַײול יד רַאפ
 חַסֶּפןּברק ןרַאפ םינהֹּכ יד ןּבעגעג ןּבָאה ,זיוה סטָאג ןּופ
 יירד רעדניר ןּוא ,ףָאשו טרעדנּוה סקעז ןּוא טנזוט ײװצ
 ירּב ענייז ,לַאנַתנ ןּוא ,ּוהיַמׁש ןּוא ,ּוהָינַנָּכ ןּוא* .טרעדנוה
 יד ןּופ ןרַאה יד ,דֶבֶזֹוי ןּוא ,לָאיִעי ןּוא ,ּוהָיבַׁשַח ןּוא ,רעד
 חַסֶּפןּברק ןרַאפ םִַײול יד רַאפ טדײשעגּפָא ןּבָאה ,םִיַיַול
 .טרעדנוה ףניפ -.עדניר ןּוא ,!ףָאשנו טנזיוט ףניפ

 םינהֹּכ יד ןּוא ,טסניד רעד ןרָאװעג טײרגעגּוצ זיא ױזַאי
 ףיוא םִַײַול יד ןּוא ,טרָא רעײז ףיוא טלעטשעג ךיז ןּבָאה
 ןוא= .ךלמ ןּופ לעפַאּב םעד טול ,ןעגנּולײטּפָא ערעײז
 ןּבָאה םינהֹּכ יד ןּוא ,חַסָּפץּברִק םעד ןטכָאשעג ןּבָאה יז
 ןּבָאה םִַיול יד ןּוא ;טנַאה רעייז ןּופ טּולּב סָאד טגנערּפשעג
 סָאװ ןלַײט יד ןעמּונעגקעװַא ןּבָאה ײז ןּוא .ןדנּושעגּפָא
 -ײטּפָא יד ּוצ ןּבעג ּוצ ײז ידּכ ,ןרעװ טכַארּבעגפיוא ןפרַאד
 ףיוא קלָאפ ןּופ רעדניק יד ןּופ רעזיײהרעטָאפ יד ןּופ ןעגנּול
 םעד ןיא ןּבירשעג טייטש סע יװ ױזַא ,טָאג ּוצ ןייז ּוצ בירקמ
 ײז ןּוא* .רעדניר יד טימ ןכײלגסעד ןּוא ;ןהשמ ןּופ ְךּוּב
 רעד יװ ױזַא ,רעייפ ןפיוא חַסֶּפְךּברק םעד ןטָארּבעג ןּבָאה
 ןיא טכָאקעג יז ןּבָאה תונּברק עטקילײהעג יד ןּוא ;ןיד
 -רעדנַאנַאפ ןּוא ,ןענַאפ ןיא ןּוא ,ןעלסעק ןיא ןּוא ,ּפעט
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 ךָאנרעד ןּוא=* .קלָאפ ןּופ רעדניק עלַאּוצ ךיג ףיוא ןגָארטעג !
 יד םורָאװ ;םינהּכ יד רַאפ ןּוא ךיז רַאפ טײרגענּוצ ײז ןּבָאה !

 טימ ןעמּונרַאפ ןעװעג ןענייז ,ןרהַא ןּופ רעדניק יד ,םינהֹּכ
 ןרעװ טכַארּבעגפיוא ןפרַאד סָאװ ןלייט יד ןעגנערּבפיוא

 טיירגעגּוצ םִַײול יד ןּבָאה םּורד ;טכַאנ זיּב סטעפ סָאד ןּוא |
 .ןרהַא ןּופ רעדניק יד ,םינהֹּכ רַאפ יא ,ךיז רַאפ יא |

 ןעװעג ןעניײז ,ףֶסֶא ןּופ רעדניק יד ,סרעגניז יד ןּוא*
 ,ףֶסָא ןּוא ;ןדוד ןּופ לעפַאּב םעד טול ,טרָא רעײז ףיוא |
 טײלרעױט יד ןּוא .רעעז סכלמ םעד ןּותּודי ןּוא ,ןָמיֵה ןּוא |

 טפרַאדעג טינ ןּבָאה יז .רעוט ןכַאלטיא ײּב ןעװעג ןענַײז
 יד רעדירּב ערעײז םורָאװ ,טסניד רעײז ןּופ ןטערטּפָא
 .יז רַאפ טיײרנענּוצ ןּבָאה םִיַױל

 ןּופ טסניד רעצנַאג רעד ןרָאװעג טײרגעגּוצ זיא ױזַאי*
 -פיוא ןּוא ,חַסָּפ ןּברק םעד ןכַאמ ּוצ ,גָאט םענעי ןיא טָאג
 םעד טול ,טָאג ןּופ חּבומ ןפיוא רעפּפָאדנַארּב ןעננערּבּוצ
 לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּואיי .ּוהָיִשאֹי ךלמ םעד ןּופ לעּפַאּב
 ןּברק םעד טכַאמעג ןּבָאה ,ןענּופעג ןטרָאד ךיז ןּבָאה סָאװ
 .געט ןּביז תוצמ ןּופ בוט-םוי םעד ןּוא ,טיײצ רענעי ןיא חַּסָּפ
 ןרָאװעג טכַאמעג טינ זיא רעד יװ ַאזַא חַסֶּפןּברִק ַא ןּוא*
 ןופ םיכלמ עלַא ןּוא ;ןָא איבנ םעד לאּומש ןּופ געט יד ןּופ
 טָאה סע יװ חַסֶּפְךּברַק ַאזַא טכַאמעג טינ ןּבָאה לארׂשי
 ץנַאג ןּוא ,םִַיול יד ןּוא ,םינהֹּכ יד ןּוא ,ּוהָיִשאֹי טכַאמעג
 יד ןּוא ,ןענּופעג ןטרָאד ךיז ןּבָאה סָאװ לארׂשי ןּוא הדּוהי
 סּוהָיִשאֹי ןּופ רָאי ןטנצכַא ןיא:* .םִיַלָשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב
 .חסּפ רעקיזָאדרעד ןרָאװעג טכַאמעג זיא הכּולמ

 טײרגעגּוצ טַאהעג טָאה ּוהָיִשאֹי זַא ,םעלַא םעד ךָאנ*
 ,םִיַרצִמ ןּופ ךלמ רעד ֹוכנ ןעננַאנעגפױרַא זיא ,זיוה סָאד
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 ּוהָיֶשאֹי ןּוא ,תָרּפ םייּב שימּכרַּכ ףיוא ןטלַאה ּוצ המחלמ
 םיחּולש טקישעג רע טָאה*י .םיא ןגעקַא ןעגנַאגעגסױרַא זיא
 ךלמ ,ריד טימ ןָא ךיז ךיא רעק סָאװ :ןנָאז ּוצ ױזַא ,םיא ּוצ
 םעד ןגעק רָאנ ,טנייה סָאד ויא ריד ןגעק טינ ?הדּוהי ןּופ
 -עגנָא טָאה טָאג ןּוא :המחלמ ןיא ןיּב ךיא ןעמעװ טימ זיוה
 ,רימ טימ זיא סָאװ טָאג ןּופ ּפָא ךיז טלַאה ;ןלייַא ּוצ ךימ טגָאז
 טָאה ּוהָיִׁשאֹי רעּבָא* .ןעגנערּבמּוא טינ ךיד לָאז רע ידּכ
 טימ ןטלַאה המחלמ רָאנ ,םיא ןּופ םינּפ ןייז טרעקענּפָא טינ
 יד ּוצ טרעהענּוצ טינ טָאה רע ןּוא ;יטכּוזעג רע טָאה םיא
 "עג ויא רע ןּוא ,סױרַא ליומ סטָאג ןּופ ,ןֹוכנ ןּופ רעטרעוו
 יד ןּבָאה=* .ֹודְנמ ןּופ לָאט םעד ןיא ןטלַאה המחלמ ןעמּוק
 רעד ןּוא ,ּוהָיָשאֹי ךלמ םעד ףיוא ןסָאשעג סרעסישניוּב
 םורָאװ ,קעװַא ךימ טמענ :טכענק ענייז ּוצ טגָאזעג טָאה ךלמ
 יד םיא ןּבָאה* .ןרָאװעג טדנּוװרַאפ קרַאטש ןיּב ךיא
 םיא ןּבָאה ןּוא ,ןגָאװטײר ןייז ןּופ ןעמּונעגּפָארַא טכענק
 טָאה רע סָאװ ןגָאװטײר ןטײװצ םעד ףיוא טצעזענפורַא
 זיא רע ןּוא .םִיַלָשּורי ןייק טריפעגקעװַא םיא ןּוא ,טַאהעג
 ןּופ םירבק יד ןיא ןרָאװעג ןּבָארגַאּב זיא ןּוא ,ןּברָאטשענ
 "עג ןּבָאה םִיַלָׁשּורי ןּוא הדּוהי ץנַאג ןּוא .ןרעטלע ענײז
 ףיוא טנָאלקעג טָאה ּוהָימרִי ןּוא* .ןּוהָיִשאֹי ףיוא טרעיורט
 ןיא טדערעג ןּבָאה סנרעגניז ןּוא סרעגניז עלַא ןּוא ,ןּוהָיִשאֹי
 עמ ןּוא .טנייה ףיוא זיּב ,ןּוהָיִׁשאֹי ןּופ רעדילנָאלק ערעײז
 ןענייז יז ןּוא ,לארׂשי ןיא גהנמ ַא רַאפ טכַאמעג יז טָאה
 .רעדילגָאלק יד ןיא ןּבירשרַאפ

 ,םידסח ענייז ןּוא ,ןּוהָיִשאֹי ןגעװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא**
 ןואיי ,טָאג ןּופ הרֹוּת רעד ןיא ןּבירשעג טייטש סע יװ טול
 ןענייז יז ,עטצעל יד יװ ױזַא עטשרע יד ,ןעּוטפױא ענייז
 .הדּוהי ןּוא לארׂשי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ךּוּב ןיא ןּבירשַאּב

 .ןעגנוקרעמנָא עז א
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 םעד זָחָאֹוהְי ןעמּונעג טָאה דנַאל ןּופ קלָאפ סָאד ןּואי ןל
 ַא רַאפ טכַאמעג םיא ןּבָאה ײז ןּוא ,ןּוהָיִשאֹי ןּופ ןּוז

 .םִיַלָשּורי ןיא ,טרָא סרעטָאפ ןייז ףיוא ךלמ
 רע זַא ,ןעװעג טלַא זָחָאֹוי זיא רָאי קיצנַאװצ ןּוא ירד"

 ןיא טגיניקעג רֶע טָאה םישדח ײרד ןּוא ,ךלמ ןרָאװעג זיא
 -עגּפָארַא םיא טָאה םִיַרצִמ ןּופ ךלמ רעד ןּוא* .םִיַלָשּורי
 טימ = ,סָאד טפָארטשַאּב טָאה ןּוא ,םִיַלָשּורי ןיא טצעז
 לָאג רענטנעצ ַא ןּוא רעּבליז רענטנעצ טרעדנּוה

 רעדּורּב יי ז טכַאמעג טָאה םִיַרצִמ ןּופ ךלמ רעד ןּואּי
 רע ןּוא ,םִיַלָשּורי ןּוא הדּוהי רעּביא ךלמ ַא רַאפ םיקָילֶא
 רעדּורּב ןייז ןּוא .םיִקָיֹוהי ףיוא ןעמָאנ ןייז ןטיּבעגמּוא טָאה
 .םִיַרצִמ ןייק טכַארּבעג םיא ןּוא ןעמּונעג ֹוכנ טָאה ןוָחָאֹוי

 זַא ,ןעװעג טלַא םיִקָיֹוהי זיא רָאי קיצנַאװצ ןּוא ףניפ
 ןיא טגיניקעג רע טָאה רָאי ףלע ןּוא ,ךלמ ןרָאװעג זיא רע
 .םִיַלָשּורי

 ןופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּוא
 .רַאה ןייז טָאג

 ןופ ךלמ רעד רַצְנדַכּובנ םיא ףיוא ןעגנַאגעגפױרַא זיא'
 םיא ידּכ ,ןטייק ענרעּפּוק ןיא טדימשעג םיא טָאה ןּוא ,לבָּב
 זיוה סטָאג ןּופ םילּכ יד ןּופ ךיוא' .לבָּב ןייק ןריפּוצקעװַא
 טלעטשעגנײרַא ײז ןּוא ,לבָּב ןייק טכַארּבעג רַצְנדַכּובנ טָאה
 .לבָּב ןיא לּפמעט ןייז ןיא

 "מּוא ענייז ןּוא ,ןעמיקַיֹוהי ןגעװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא*
 טָאה םיא טימ סָאװ ןּוא ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ןטיײקידרעװ
 ןּופ םיכלמ יד ןּופ ךּוּב ןיא ןּבירשַאּב ויא סָאד ,ןפָארטעג
 .הדּוהי ןּוא לארׂשי

 .טרָא יז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא ןיכִיֹוהי ןּוז ןייז ןּוא
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 ןרָאװעג זיא רע זַא ,ןעװעג טלַא ןיִכָיֹוהי זיא רָאי טכַא/
 ןיא טגיניקעג רע טָאה געט ןעצ טימ םישדח ײרד ןּוא ,ךלמ
 | .םִיַלָשּורי

 ןופ ןגיוא יד ןיא טכעלש יא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּוא
 .טָאג

 רֵצָנדַכּובנ ךלמ רעד טָאה ,רָאי ןּופ רעקמּוא םּוצ ןּוא;י
 -סּולג יד טימ ,לבָּב ןייק טכַארּבעג םיא טָאה ןּוא ,טקישעג
 ןייז טכַאמעג טָאה רע ןּוא .זיוה סטָאג ןּופ םילּכ עקיט
 .םִיַלָשּורי ןּוא הדּוהי רעּביא ךלמ ַא רַאפ ןּוהָיקדִצ רעדּורּב

 רע זַא ,ןעװעג טלַא ּוהָיִקדִצ זיא רָאי קיצנַאװצ ןּוא ןייא::
 ןיא טגיניקעג רע טָאה רָאי ףלע ןּוא ,ךלמ ןרָאװעג זיא
 .םִיַלָשּורי

 ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּואי
 םעד ּוהָימרַי רַאפ ןרָאװעג קינעטרעטנּוא טינ זיא רע ;טָאג
 ךיוא טָאה רע ןּוא:* .ליומ סטָאגןּופ ןטדערעג טָאה סָאװנ איבנ
 -ַאּב םיא טָאה סָאװ רַצָנדַכּובנ ךלמ םעד ןָא טקינעּפשרעדיװ
 ןּוא ,ןקַאנ ןייז טכַאמעג ףייטש טָאה רע ןּוא ;טָאג ייּב ןרָאװש
 םעד טָאג ּוצ ןרעקּוצמּוא טינ ךיז ,ץרַאה ןייז טכַאמעג טרַאה
 ןופ ןּוא םינהֹּכ יד ןּופ ןרַאה עלַא ךיוא** .לארׂשי ןּופ רַאה
 עלַא יװ יװַא ,גנושלעפ סיורג ַא טשלעפעג ןּבָאה קלָאפ
 -מּוארַאפ ןּבָאה יז ןּוא ,רעקלעפ יד ןּופ ןטיײקידרעװמּוא
 ןיא טקילײהעג טָאה רע סָאװ טָאג ןּופ זיוה סָאד טקינײר
 טָאה ןרעטלע ערעײז ןּופ רַאה רעד טָאג ןּוא* .םִיַלָשּורי
 ,טקישעג דנַאנַאכָאנ ,םיחּולש ענייז ךרּוד יז ּוצ טקישעג
 ףיוא ןּוא קלָאפ ןייז ףיוא טמירַאּברעד ךיז טָאה רע םורָאװ
 - ןּופ םיחּולש יד ןּופ ןטעּפש ןגעלפ ײז רעּבָאי* ..גנוניֹוװ ןייז
 ןכַאמ קיטסּול ךיז ןּוא ,רעטרעװ ענייז ןטכַארַאפ ןּוא ,טָאג
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 -פיוא זיא טָאג ןּופ ןרָאצמירג רעד ויִּב ,םיאיבנ ענייז רעּביא
 טינ רעמ זיא הפּורּת ןייק זַא ,קלָאּפ ןייז ןגעקַא ןעגנַאגעג
 ךלמ םעד יז ףיוא טכַארּבעגפױרַא טָאה רע ןּוא* .ןעװעג
 ןטימ טייל עננּוי ערעייז טעגרהעג טָאה סָאװ ,םידׂשַּכ יד ןּופ
 טמירַאּברעד טינ ךיז טָאה ןּוא ,שָדְקִמ-תיֵּב רעייז ןיא דרעװש
 ןעמעלַא ;זײרג ַא רעדָא ןקז ַא ,לדיײמ ַא רעדָא רוחָּב ַא ףיוא-

 סטָאנ ןּופ םילּכ עלַא ןּוא-* .טנַאה ןייז ןיא ןּבעגעג רע טָאה
 סטָאג ןּופ תורצֹוא יד ןּוא ,עניי לק יד יװ ױזַא עסיורג יד ,זיוה
 טָאה ץלַא ,ןרַאה ענייז ןּוא ךלמ ןּופ תורצֹוא יד ןּוא ,זיוה
 סָאד טנערּברַאפ ןּבָאה ײז ןּוא:* .לבָּב ןייק טכַארּבעג רע
 ןּוא ,םִיַלָשּורי ןּופ רעיומ יד ןפרָאװעגנײיַא ןּוא ,טָאג ןּופ זיוה
 ןוא ,רעייפ ןיא טנערּברַאפ ײז ןּבָאה ןצַאלַאּפ עריא עלַא
 יד ןּואי .טרעטשעצ ײז ןּבָאה םילּכ עקיטסּולג עריא עלַא
 ןייק ןּבירטרַאפ רע טָאה דרעוװש ןּופ ןּבילּבעג ןענייז סָאװ
 רַאפ ןיז ענייז ּוצ ןּוא םיא ּוצ ןרָאװעג ןענייז ײז ןּוא ,לבָּב
 ןליפרעד ּוצ ידּכ*י ;סֵרָּפ תּוכלַמ ןּופ הכּולמ רעד זיּב טכענק
 טעװ דרע יד זיּב :ליומ סּוהָימרִי ךרּוד טָאג ןּופ טרָאװ סָאד
 ןופ געט עלַא ;םיתּבש !ענעטלַאהעג טינו עריא ןלָאצּפָא
 ןליפרעד ּוצ ויּב ,תּבש ןטלַאהעג יז טָאה ןייז טסיװ ריא
 .רָאי קיצעּביז

 זַא ,סֵרָּפ ןּופ ךלמ םעד שֵרֹוּכ ןּופ רָאי ןטשרע ןיא ןּוא
 ךרּוד טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןרָאװעג טריפעגסיוא זיא סע
 שֶרֹוּכ ןּופ טסײג םעד טקעװרעד טָאג טָאה ,ליומ סּוהָימרִי
 ףּורסיוא ןַא טזָאלעגסױרַא טָאה רע ןּוא ,סֵרָּפ ןּופ ךלמ םעד
 ױזַא ,ץפירשעג ַא ךרּוד ךיוא ןּוא ,ךײרגיניק ןצנַאג ןייז ןיא
 :סֵרֵּפ ןופ ךלמ רעד טשֶרֹוּכ טגָאזעג טָאה יװַא** :ןגָאז ּוצ
 רעד הוהי ןּבעגעג רימ טָאה דרע רעד ןּופ ןכײרגיניק עלַא
 ןעיוּב ּוצ םיא ןלױפַאּב רימ טָאה רע ןּוא ;ןעלמיה יד ןּופ טָאג
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 ןשיװצ ָאד זיא סע רעװ ;הדּוהי ןיא סָאװ םִיַלָשּורי ןיא זה ַא
 ,םיא טימ ןייז טָאג ןייז הוהי לָאז ,קלָאפ ןצנַאג ןייז ןּופ ךייַא
 .ןייגפױרַא רע לָאז ןּוא
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